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चोखम्बा-संस्कृत- ग्रन्थमाला 

्रन्थ-सख्या ३० 

ग्रन्थाङ्कः ७३६, ४२७, ४२८. 
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॥ श्रीः ॥ 

वीरमिज्ोदय- 
खमयबक्छराः । 

0महामहोपाध्यायश्रीमिच्रमिश्रविरचितः । 

~~ €~ शिः 7>-र ग 

८ 
सादहत्षावास्याय- 

पण्डिलविष्णुप्रसादनण्डारिणा 

संशो धितः । 

प्रकाल्क्छः- 

-ज॑यकृष्णदएस हरिदास गतः 

चौर्वस्ख्ा सस्क्रत सीरिज आाफिस, 
बनारस सिरी । 

२२ 

राजकीयकियमाङ्खुसारेणास्य सदेऽधिकाराः प्रकाह्चकेन स्वायत्तीकृताः । 



चाखम्बा-सस्कतम्रन्थमार  मञ्लुरुदशेना । 
रसिकालिकुल कुर्यादमन्दाऽध्मोद मोहिवम् ॥ २॥ । 

स्तबकः ४३६. ४३७. ४२३८ 

< 
1 सानन्दबनविधोति्ुमनोभिः सुसस्कृता । (1 
4 सुवणाबह्भतमनग्यामश्चतपश्रपारष्क्ता॥१॥ ` ( 

‰€ 

प्रकाश्यः 

जयरृष्णदास हरिदास गुः 

चीखम्बा सस्कृत सीरिज आस 
बनारक्त सिरी । 



श्रीगुरुः शरणम् । 

भूमिका | 
इह खल्टुं जगति स्वांसामपि प्राजापत्यानां प्रजानामभ्युदयनिःश्रेयस- 

ध्रेणी परम्परा विशिषटशिष्टस्वीकृतप्रामाणए्यकधुतिस्सृतीतिहासपुराणादि- 
प्रदिपादितधर्मामककमानुष्ठानाधीनटब्धसत्ताका इति निश्चप्रचमनवरतं 
निगमागमाकूपारनिमजनोन्मञ्जनरसिकानां कोविद् कद्म्ानाम् । तश्च 
कर्मानुष्ठानं समुचितसमयोप्तं वौज्ञमिव यथाविदितकालायुछठानकमेव 
यथोपदिषए्टफलाय कल्पते नान्यथेति पूवंमीमांसीयतत्तदधिकरणसिद्धान्त 
सीत्य सारेण तत्तत्कर्मावुष्ठानपरिवजनसमयनिरूपणपरो वीरमित्रोदया- 
भिधमहत्तरपरवन्धोदरान्तगेतोऽयं समयप्रकाडाख्या निबन्धः सुतरां 
प्र्तावस्प्रतिपित्सागोचर इति नास्त्यस्योपादेयतायां कोऽपि विप्रतिपत्ति 
समुन्मेषः। स च कालो ज्ञानलक्तषणानज्गीकतेभिरभ्वरमीमांसरकैधेटादयपरो - 
त्तानुभूतिसमनन्तरं तद्धरमिंकैतत्कालीनत्वकोरिकविचिकिव्लाशरल्यतारूप- 
युक्तय पोद्धलितवाद्यप्त्यक्तेण, तथाविधैरेव बरह्ममीमांसकेरहमस्मिन् काले 
निवसामीतिसाक्तिप्रत्यत्तप्रन्ययेन, ज्ञानलन्तण(मभ्युपगच्छद्धिस्ताकिकप्र- 

भ्रतिभिभ्िरक्िप्रादिप्रस्ययरिङ्खेन “काट पव दयात्, नाकाले” “काट 
काटविभक्ति चः “अनादिरेष भगवान् कालोऽनन्तोऽजरः पर इत्या- 
दिभिः श्रुतिस्मृतिपुराणेश्चाध्यवसित इति प्रत्यक्षाुमानागमप्रमितस्या- 
ऽप्यपलापेऽपलपषितुरेवापलापश्रसक्तिभिया न स सहसरापलपितं शाक्यः 
स्वसत्तां समभ्युपगच्ुद्धिः। स च परमात्मस्वरूपो वाऽस्तु तद्धयति- 
रिक वा ओपाधिकमेदमादायेवोभयमतेऽपि व्यवहारस्ये,पपादनीय- 
तया फलतोऽविरोषात् । यद्यपि कट्पमन्वन्तस्युगसंवत्सरायनतमास- 
पक्ततिथ्यहोरात्रमुषहतकलाकाष्ठानिमेषलवत्तणभेदेन कालस्य नानात्वादत्र 
च कतपमन्वन्तरादीयुपेक्य सखंवत्सरादविमारभ्यैव निरूपणान्न्यूत्तवं 
दष्परिहरम । 
तद्क्तम्- 

त्षणष्टयं छवः प्रोक्तो निमेषास्तु लवदयम् ! 
अष्रादशनिमेषास्तु काएटाखिशत्तु ताः कलाः ॥" 
तिशात्कशो भुदूतेः स्यात् विशाद्रात्यहनी च ते । 
अहोरात्राः पञ्चदश पक्ञो मासस्तु तावुभो ॥ 
ऋ तुभांसद्वयं प्रोक्तमयनन्तु ऋऋृतुत्रयम् । 
अयनद्धितयं वषो मानुषोऽयमुदाह्यतः । 
एषदैवस्त्वहोरात्रस्तेः पत्तादि च पुर्ववत् । 
देववषंसहटख्राणि दवादरोव चतुयंगम् । 



२ भूमिर्का 

दैवे युगसहस्रे दे ब्राह्मः कल्पो तु तो नृणाम् ॥ 
मन्वन्तरन्तु दिभ्यानां कटपानामेकसक्ततिः ॥ इति । 

तथापि “सोऽकामयत द्वितीयो मे आत्मा जायेत स मनसा मिथुनं 
समभवत् तद्यद्रेत आसीत् संवत्सरोऽभवत्” इति श्ुतो संबरघरस्य पथमं 
परमेश्वर सषटत्वेन प्राधान्यात् संवत्सरमारमभ्याऽ्वांचामेव कर्माङ्काला- 
नामन्र निरूपणान्न न्यूनताया अवसरः । न वा कालस्य कर्माङ्कस्वे माना- 
भावः राङ्क, सायं जुहोति, प्रातज्ञँदोतीति वाक्यादेव तस्याङ्गत्वप्रमि- 
तेरित्यव्याहतं कालस्य कर्माङ्गत्वम्, यथपि विराजन्ते तेस्तेः सिद्धान्त- 
विचास्वतुरचेतोऽभिः सुमनोभिः प्रणीतानि समयनिरूपणपराणि शतदा 
निबन्धान्तरयाणि, तथापि तानि कतिचन विस्तारमात्रोपचितशरीरतया, 
कानिचित् , केवलपल्लवग्रहणालङ्कृतविग्रहतया, कतिपयानि च प्रमाण- 
गवेषणारूपप्रधानाङ्गविकलतया, न समयतत्ववुभुत्खुनां समस्तसन्तमसा- 
पनायालङर्मीणानीत्यभिसमयप्रकाहामभिधानं नातिकशयोक्तिशय्यामधि- 
तिष्ठति । प्रन्थकवृपरिचयदचेतदुभ्रन्थप्ररोव्भिदिद्धदश्रणीमिः श्रीमन्मित्र- 
मिधस्ुधीभिरेवैतदुभ्रन्थोपक्रमे सविस्तरं न्यरूपीति न वयं पिष्टं येष 
परवतांमहे । भस्य खंशोधनादिकाये च काशीस्थगवनमेण्टसंस्छतपुस्त- 
कालयस्थं हस्तलिखितं केवलमेकमेव पुस्तकमलम्न्य सोजन्यनिधिभिः 
ध्रीमदिप्प्रसादोपाध्यायमहोदगेः सम्पादितम् । सम्प्रति तेऽपि विग्ररृष् 
देशं।जिगमिषवो बहुतरपरत्यूहव्यूहशङ्कयेव स्व कीयमिज्रकलत्रपुत्रादिकमपि 
किमप्यसूचयत्तोऽकस्मादेवाधिकाशि नेत्रग्रहाङ्शशाङ्क ( १६६२ ) मिते 
वेक्रमाष्दे वैशाखशुङ्का्टम्यां शोषध्रायेण संदोधनादिकार्येण सहानादिपर- 
म्परायातं निखिलमपि जन्ममरणपरऽपरानिदानं कमंचय' भगवति भवे 
समर्पिपयिषवोऽपुनरागमं केवस्यावासं केरासमेवागच्छुननिव्यस्त्यस्माक 
प्रवधमानो हार्दिक विषादवेगः। किन्तु उ्वलितस्य निर्वाणमिव, उच्चै. 
स्थस्य पतनमिष, संघटितस्य विधटनमिव,. आयातस्य प्रयाणमपि नैस- 
्िकमिति मत्वा कथं कथमप्यवदिष्टं कायजातं यथासम्भवमस्माभिः 
समपादि । प्राहकमदाभागाः । तदित्थं भूयसा प्रथत्लेन खम्मुद्वितं दुष्प्रा- 
परमिमं ग्रन्थरलं संग्रह्य सफख्यन्तु पुरातनग्रन्थरलप्रकाहानगरहीतदी- 
त्षाणां काहीस्थरोखम्बामुद्रणालयाधिपतीनां भीजयरृष्णदासधरेष्टिमहो- 
द्यानां प्रकाशानृते जातं नानाविधं परिश्रमजातम् , शमयन्तु च दयाद्र- 
दृष्टा मानसखमभितापम्, चिन्तयन्तु चानिशं काश्यंधिवासं विभ्व- 

नायमिति । प्राथेयिता- 

पश्यप्रसादापाध्यायः। 
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चौखम्बा संस्छृत पुस्तकाख्य 
बनारस सिरी । 

` सु >--- ~~~ 
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भीगणेक्ञाय ममः। 

अथ वीरमिच्रोदयस्य समयप्रकाशः। 
यि तकन 

कोपारोपनरत्लशेद्धरमटदृभ्रुभीषणभूक्करि 
च।म्यद्करवद षटि निभरनमहर्वीकरावींधरम्। 

गीर्वाणारिवपुविपाटविकर मागन्रुरद्धारक्- 
बरह्माण्डोखुकटा्कोट सृहररग्याद पृषे वपुः ॥ १॥ 

सट।प्रयग्रन्दु लवदम्रुतबन्दुप्रतिवर 
भ्महाविस्यारम्भस्फुरेतगुरुसंरम्मरमसः । 

लिहल्ाशाचक्र हुतवहाशिखावद्रसनया 
चासषहा रहाभदरपरयतु मदहा मदक््छखम॥२॥ 

ससारध्वालकसप्रमुखघुरारपुपराश्ुशशा'वनस 
भ्रंशो वंशीधरो वः प्शुग्यनु चिरं अ राध्वारिरसी। 

यच्श्चुद(रुदढगुदढ'स्मत्ग्थुरमृतषम्माजजशामां दश्च 
गुञ्जणभः सानुरागालिकानक्ररनर्न्दुकव्यक्तचक्चुः ॥२॥ 

खीटखाथ्ानिनिविसपदम्तरनया वयश्राद्धकान्न पत्र 
न्यासम्यश्चदुदञखत्द्रवसुध्रामोर्गान्दरकूम्माधपम्। 

पएर्कारस्फुरदुत्पनन्फाणकुर रिङ्गस्तटानाडन 
ध्मातव्यामगमस्वुन्ढुमि नरज्नव्यारस्त वा धूज्ञारः ॥४॥ 

कुञ्भ।द् म्रान्तमचुवतावलिवलञ्छङ्कारकालाहटेः 
दुण्डास्फालनविहृखेः स्तुत ६व व्यलितियस्पुविभिः। 

मज्ज्कुञ्ममद्ावगाहनशृतारम्मो महाम्भोनिधौ 
हेरम्बः कुरुतां सलाम्बरकराकम्बधिरं वः छिकम् ॥५॥ 

समन्तास्पहयन्ती शमस्मयमव त्रिभुवनं 
व्रिभिक्षत्रहािहशनभिरपि पम्ती दश्च दिश्चः। 

व्धाना पार्सन्द्रोपरि चरणमेकं परपदा 
हतारेवा हन्यान्पहिषमथनी मोहमदहिषम् ॥*६ ॥ 

वामान् पमन्दन्नकवामान् सुषपनु सुखयन्पूरयन्नर्थिक्र(मान् 
धीमान् मीमानुकारी वहरबल मरेमदिनीमद्वनामा । 

आसीदासीविषन्दरद्तिधवरयश्ा भूपचक्राधतसः 
श्रौकाशीराजकशचे विधुरिव जघ सवेभूखवंमौमः ॥ ७॥ 



म् वीरमिन्नादथस्थ समयथप्रकाश्- 

खङ्ामध्रामकामो निरुपममहिमा सरवविश्नामचाम 
क्रामन्नक्रारिचक्र पिद्िर इव तमो विकमोस्क्रमेण । 

सारमरोरुदारेरपर इव गिरिर्मदिनीमद्लनन 
प्रख्यातः क्षोणिचक्र समतान चृपानेमदिनीमदटनामा॥८॥ 

निय्यैद्धस्तज्जयद्ध षधु,मव जगनीमञ्ज्ञुनामैयशभः 
सम्पूयावायकवी विरिखवितरणरउजुना दुउजेनानाम् । 

साघ्राज्योपाज्जनश्नीरगाणनगुणमभूरज्जुनप्राह्युषाषुः 
नाघ्नाभूदतजुन ऽभ्माच्रग्पनिर्तुलो मविनामद्लभुपात् ॥९॥ 

बुः शुखिमनो क्षमा निरुपमा द्यानवद्या मना 
गाम्भीयेकानकतनं चनरण कानातिमिदारणम् । 

असीदजञ्जनभपतविदधनोा विदावण व्धषां 
भूमीनामवन च कारणगुणात्कायं यशोऽप्यन्जुनम् ॥ २० ॥ 

तस्पादाविरभूत्पभूतमाहमा भूर्पापतरनज्जुना 
त्सोजन्येकनिधिशुणरनविलःावण्यवारांनिधिः | 

मिन्दन् दुज्ञनमज्जंयन् बहुथशः प्रौढ प्रतापोकये- 
दुज्ञयो मखखाननाम निखिलक्ष्मामण्डलासण्डलः॥ ११॥ 

वस्मिन् शासति नीतिभिः क्षितिमिमां निर्वरमास्लज्जग. 
त्पासन्द्रेण सम करीन्द्र रभसतारम्मोऽपि सम्भावितः 

दयेन करीडति कोतुक्री स्म विहगोशिक्रीड नकरे्यषः 
कि वान्यद्कहनऽभवत्सह सगेः शादलाविकरौीडितम ॥ १२॥ 

हिमविशदयशोऽभिश्चाभिताशा महिमतिरोहितवारिधेप्रमावः। 
समज्ञनि मलखानतः प्रताचेल्िजगति सद्र श्व प्रतापख्द्रः॥ १३॥ 
शुचि घनमर्थिनि सहसा यशसा सममानने गुणा ज्ञगतः । 
पुत्र भूरामिदध चतो रद्र प्रतापखद्रेण ॥ १४॥ 

जातः प्रतापर्द्रत्लस्रुव्रा पटयन्नबनाम्। 

छतारेपुकाननदाहा मधुकर लाहा मह,पतिः शयुश्युभ ॥ १५॥ 
पृथुः पुण्याभागर्वि!हताहतयनैर युदय. 

त्सद्छायागेयगिः @तसुकतियमेरपि गुदः 
भुज्जस्तम्मालम्बालसशयितावदवम्भरतया 

घमो प्रोढोर्खाहः छल मधुकर खाहः क्षितिपतिः ॥.१६॥ 

प्रजागणख्जापषहो शतिमदोदयाविष्डरतः 
सुधांधुरिव मांक्तलो रसभरे, समार्जनः। 



थं चौवंणनम् । 

भरद मुकाधलिर्हिंज पतिश्च नक्षत्रपा 
जुषे जयति सत्कृपो मधुकरः तारिषः ॥ १७ ॥ 

विन्यस्य वीरखिहे भूपतिसिह मदहौभारम्। 
शानामरुमखदाहो मघुक्करसादा दिव मेज ॥ ९८ ॥ 

अन्तगम्मारतान्धूरतसारुल नाचलरारताद्वबन्यु 

बुन्वेखानन्द्। न्धुः ु कलितरखलनाले(चनेन्दावरेन्दुः । 
भङ्गालशमङ्गाकृतरिपु निषदा चूत्यसङ्गीतरज्गी 

सन्पावङ तुर धरणिपतिरभूद्धीरक्तदो नसि ॥ २९ ॥ 
अपुष्य प्रस्थाने सति सपदि ननेमनिवहै- 

रिहैकोऽपि देषी न खलु रणद्ोषी समजनि । 
परं तस्थौ दुर्स्यो गहनकुहर्स्थोऽपि भवतः 

क्िपन्युचर्दिश्चु भमित्चकित चश्चुरामितः॥ २०॥ 
कषान कटपमष्दीरहापरि यशः क्षीरोदनीरोपरि 

शरश्( शक्रपुरोहितोपरि महाक्तषारोऽपि मेरूपरि । 
दावास्नेखपरि प्रतापगरिम। कामोपरि श्रीरभु 

तिलदातिक्रमवीर्यललदखपतेः कि किन कस्थोपरि॥ २१९॥ 
दानेरर्थनपरथनाक्षिरहिण परस्यर्थनचद्षणा 

त्कुवाण खत वारासहानाखलक्ष्मामण्डलख।सण्डले । 

काम चतसि कामधघेनुर्तनात्कदपदमः कदलिपतं 
मोघीभूनजनिः सपम्रान्नितसखनिधिन्तां च चिन्तामणिः ॥२२॥ 

प्रापमध्ाममसम्घम जिजगती चक्राणि चक्रे चिरा- 
चचार री।खतदिष्णुपाद्पद्वीन्रह्माण्डमाण्डोपरि । 

क्षण निजमण्डम्रण्डलमिवाच्छ।देव तवाधुना 
विदवषामपि यस्यः मास्वग्यचोहसी वतसीयति ॥ २३॥ 
जरककणिकाम्रिव अला कर्णामिव कनकाचल मनुते । 
घरुपानहव।रालहा वितरणरदे यद्। तयुते ॥ २४॥ 

यदा मवति कुण्डलोरतमहाघनुमण्डल~ 
स्तदा नयमताण्डवन्रुःटतसाण्डवः पाण्डवः" 

मनाितरणोः^सुक वहति वीर्यो यदा 
तद १ वुमर्दारध।दयमवाण. कर्णा जनः ॥ २५ ॥ 

शोर्योदायेगमीरताच्चतिदयादानादििनानाशुणा - 
सुरथौ ववेद मारवत्यदिपतिस्पद्धाशदतेभ्राहिनि । 



1 वारमिश्चोदथस्य संमयप्रकाशे- 

सयोज्येव जुहारलिहधरणीधोरेयच्चूड(मणो 
मल्नन् ब्रह्माण वारासहसुरूता तस्था स्वय नगुण ॥ २६॥ 

नधः स्वादुजला दुमाश्च सुफखा भूख्वेरा भूषुरा 
वेदध्वानविधुयमानदुरिता लोका विश्छोक। बभुः । 

राजश्ीतिनिरीविरीति पितरीवोवांमिमां शासति 
धीद्वीरज्ञुहारा5हनपतो भरभङ्गभम्रदिषि ॥ २७॥ 

सङ्कामोत्कर ताण्डवेद्धटभयेरारन्यहे लाह 
अण्ड।ङग्बरपूरिताम्बरतरक्षीरान्धिगोध्रावरेः | 

भृश्ल्सिदजुदहारसिहघरणीजानेः प्रयाणे रणे 
श्ोयोदवायेधनोऽपिको सु धरणीचक्रे न चक्रे भयम् ॥ २८॥ 

तावद्ठीरगमरहुकुतिरवस्त!वद्जाडम्बर- 
स्तावनङ्गतुरङ्गरिङ्गणचमत्कारश्चपूनामपि । 

तावश्ोयमदहामीश्चदटवी दुगग्रहो केद्धिषां 

याषकेव ज॒ह।रसिष्टगपतियु द्धाय षद्ो्सषः ॥ २९ ॥ 
अयं यदि महामना वितस्णाय धन्त धिय 

भिय कनकभूषरोऽञति हिय च कणाऽटति। 

दधीचिर प्रचीयते बिरट कङूपायते 
तद्ातिमिनायते स किर कट्पभूमीसरुहः ॥ ३० ॥ 

प्राखाद्ागवडागनागमणिभ रानादिनानानपः~ 
प्रागद्भ्यन महश्द्रचन्द्रवरूणब्रह्मश्किष्णुस्थलीा। 

प्राचण्डयन जिता पिना वसुमती कोादण्डरेरण्डयो- 
जीगर््तीवि जुहारसिदनृपतेः कुत्र धतापानषा॥ ३२॥ 

बरह्माभूस्चतुराननः स्मरहरः पञ्चाननः षण्मुखः | 

स्का भूपज्ञुहारसहयरासो भानोत्छवेऽस्युर्सुकः । 

तस्यामोगमुङ्गक्ष्य भूषरनमानचासख्रलेकी दिशः 
सक्तद्कपमयी मदौ च 1वधिना दक्षिन निवौहिताः ॥३२॥ 

तुङ्खत्वादनवाण्य देवततरोः पुष्पाणि स्वाः खम 
धीमदह्वौरज्ञुदारासदनपतेदान समन जशुः। 

वीडादुवेदभारनिमेरनमष्भ्रीवे तु देवदुमे 
म्छ।घम्ते घुकमायमानकुसु गस्त भूर देषद्ञियः ॥ ३३॥ 

भीमो यः सहदेव पव पृतनादुचवेपाग्वां कल्लनर् _ 
भ्रीभूमीनङुलः कवाद्धेनम्टास्यातिः क्षपामण्डले । 



वंशावंणनम् ५ 

कर्णभ्चीः छतवर्मभीष्पघटनाश्चोरी्यदुर्योधनों 
रोषादेष युधिस्थिरो यदि मवष्कः स्यादसमुष्याग्रतः॥ ३७ ॥ 

सत्कातिम्रामदामाभमरणभुतजगःद्वक्रमादित्यनामा 
धाम्नो भूल्ञ। महिन्न। .विघटितरिपुणा विक्रमोपक्रमेण । 

खुप्रांश्युः पावरांसः पृथुभुजपरिघरतस्य वशावतसो 
विदवादश्चत्प्रशसा गुणिगणहश्यानन्दना नन्द्नाऽमूत् ॥३५॥ 

धाश्चापूत्ं प्रकुवेन् करवितरणतः पद्विनीप्राणवन्धुः 
प्राचदिष्याम्बरश्रीः स्फुटम!हेमरुवेः सवद्ाभ्वस्तकदाषः । 

जम्भारातरदाच्चेरचलसमुद्यास्सुप्रभातथ्रकाशी 
पुभरे। राशः पवित्रो रचयति सुदिन चक्रमावित्य पव ॥३६॥ 

सा्थीकवंन्निरथाकृनसुरविरटपी चायसायथं निजाय 
व्यर्थभूतारिपृथ्वीपतिरमरयुरुस्पवद्धिपष्णुवुद्धः। 

मानैर्यानाक्दानेबेहु केच गुणिभिगींयते यः सभायां 
भ।तजोतः स भूयः सुकावक्ूरमुद् विक्रमादेत्य पव ॥२७॥ 

दानं दीनमनोरथ'वधि रणारम्मोाऽरिनाश्चवधि 
क्रे(धा वागवयि प्रतापयशस्तोः पन्था दिगन्ताक्षचि। 

दाक्षिण्य क्ितिरक्षणावधि हरो भक्तिश्च ज्ीवावधि 
ग्याटुु्तावधि वीरविक्रमरवेः श्यः पर बद्धेते ॥ ३<८॥ 

हेमाद्वेः श्चियमन्ययथेव कुरुते चक्रे च गार तवं 
केकाशापरि शो्मते पटयति स्पष्टं च दिङ्मण्डलम्। 

गीन्द्र् न द्ध श्रुत बत जखगरूढां च गङ्ख व्यधा- 
„ _ व्छाकानामवमीदवर।ऽस्य यशसस्त्वदव ० सुज्जुस्मते ॥ ३९ ॥ 
भगोपाचलमाषङमण्डलनणिः भीदुरवारान्वये 

भरीहसाद यदहंसपणडत इति ख्यातो द्विजाधीदवरः। 
व लक्ष्मीश सरस्वती च वगतद्धन्द्वं चिर मेजतु- 

भांक्तारं रमलतारलमानमु भयोः सान्नाढ्य मदं गुणैः ॥४०॥ 
पटु दिष्षु विदिष्चु कुषतीनां नरलीलां स्फुट क्शात्तिनन्तकीनाम्। 
स्फुरदध्वरधुमधार णाह च्युतब्रणात जनरमानि यस्य ॥ ४२॥ 

तताऽख इवारणेरतुलघामभूभूभुजां 

शिरोमाणरुरोमणिधेरणिनामवाश्चुवः 
द्था बहुगुणो घनो यु बनीापकर्थः खनी 

रमारमणमिध्रणी परद्युराममिभोऽजाने ॥ ४२ ५ 



वौीरामिष्रोद यस्व समयप्रकाशे- 

येनागस्ब पुरा पुरारिनगरे विधानवधार्जिता 
भीखण्डीदवरमस्निहात्रितिलक क्वा गदयोयुरुम् । 

श्युदा सिव महाधमन बहुधा भान्ती भवन्ती स्थिरा 
तदेश्येषु कियम्न कर्पलतिकवाद्यापि घते फलम् ॥ ४३॥ 

आस्यारविन्द्भनुपास्य गुरोरपास्य 
कास्य चतुभुखमुखेषु सरस्वतीह । 

लाटङ्रुतिश्च सरलता च गुणान्विता च 
यश्ष्थाक्षनोति रसनोपरि ताण्डवानि ॥ ४४॥ 

अङ्के लोमरतेव सीमनि दशोरेकेव रेख।ञ्जनी 
कस्तुरीमकरीव मालकलकं धरेव बुभन्यालकी । 

ऊद भ्ङ्गपरम्परव कवरी सोरभ्यलोमकखा 
वस्येवाष्वरधूमघोरणिरभूदाशाकुरङ्गीह राः ॥ ४५॥ 

सुमाद्युसयशानिधेः सुनिरवद्यविद्यानिषधेः 
 सुचादकवितानिचः स्सरतिनिधः श्चतिभीनिधः 

अयं सुषृतगोरवार्परन्युराममिश्राद्गे- 
रनूनगरिमा पितुजजगति मिश्रामिश्रो ऽजनि ॥ ४६॥ 

जमोथकनिकेतन विधिमय कमावनीददशेन 
स्मुर्वम्मोजपहोदयं शुनिमयं श्रीवीरमित्रोद यम् । 

दाक्लिद्धीकृतक।धसिद्धि शतया श्रीवीरिहाकया 
तेने विष्दवमुदे पुरे पुरमिदः श्रीमित्रसिभः छती ॥ ४७ ॥ 

हारीतगोाभिलपराशरनारदादिमुन्युक्तमथमलिलं हृदयेऽवधाय । 
श्रीषीरिशनुप्दशितमिन्रमिश्ा विद्न्मणिः प्रकुरुते समयप्रकाश्चम् ४८ 

तश्र काटप्रकाशे तु कमोऽयमसिधीयने। 
नित्यकालस्वरूपं प्राक्ालोपाथिरथोइतः॥ 
सम्बर्लरावनतूनां कमगाथ चिनिषरेयः। 

 माप्तपक्षतिथीनां च क्रमेणाथ निरूपणम्. ॥ 
सामीन्यतस्तिथीनां च म्राह्यात्राह्यविवेचनम् । 
प्रति पन्निणवात्पञ्चात् हितीवाया विनिणयः॥ 
वुसायानिषायस्यान्ते चतुर्थीनिणयः स्थत, 
पञ्चमीनिणेयास्प्ास्वष्ठीनणेय ररित ॥ 
सप्तमीनिणयश्यान्तेऽषटमीसामान्यनिणेयः 
इष्नजम्पाद्टमी पञ्चादिस्तरेण निरूपिता ॥ 

नवन्नीनिगयो राम्नदमभ्याश्चाथ निणेयः। 



विषयसुकमः। 

महानवम्यास्तदनु निणेयः समुदीरितः ॥- ` ̀ 
दशामीनिभगयः पश्यादेकाद दया विनिणेयः ।. 
दादशषीनिणयस्यान्ते जयोदद्या वनिखयः ॥ 
सासात्यनश्चतुदरदया निणेयोऽथ धरकीर्तितः। 
लरासहटचतुदंड्दा निरयाडन्र पकीरचैनः॥ 
अथाश्रव प्रसङ्कन जयन्तानां वनिश्चयः। 

ञ्येष्ठक्रार्विकमाचषु चतुदश्या पविनिणयः॥ 

शिवरात्रष पारणा च तत्राथ पररिकार्तिता। 
अथ पञवरोीक्त्य भावणाश्भ्यानणयः। 
खचाकम वरसङ्धेन उत्लगसमयाभ्त्रधा।॥ 
कारसक पञ्चवद्यास्त् नणयस्सवनम्नरम् | 
होखिकानिनयः पवानणयस्तक्नन्तरम् ॥ 
प्रहणे चक मक्त च भक्ते काटस्य निणयः। 
नकैकमरयोः प्राप्तो निणयस्तदमन्तरम् ॥ 
अयायखितस्य नक्चन्रावकासस्याथ निश्चयः। 
सकक्ास्तिनिणयात्पश्चान्यलख्मासो त्नरख्वितः॥ 
मखमासस्थ कव्यानामक्रल्यानां च तनिणेयः। 
गुखटयुक्रादिवाटयादो कायाकाय्यांववेचनम् ॥ 

आाडकाटेष्वमावास्या अश्टकान्वष्टका तथा | 
अषटकापूवदिवसा ब्राद्धः पक्चोऽसतस्ततः॥ 
आन्वयुक्कृष्णपक्षश्च तत्रैव भरणी तथा । 
चरयोादशीखतुददयो कमणह निरूपिते ॥ 
पकोणकथखकालाः काम्यश्राखदिनि वतः । 

युगाद्ाश्च युगान्ताश्च ततो मन्वन्वराद्यः॥ 
कङ्पाद्ा स्यतिपात्तश्च वेधयुत्तिश्ावम देनम् । 
नवालधाद्धयदित नववबोगमे ततः ॥ 
श्लयदभ!खदकालखश्य नवध्माद्धादिनं तसः । 
प्रेतपिण्डश्य "कारश्च तदन्ते परिक्षी्ितः 
पाथेयन्नाद्धकालश्च प्रायणोन्तरमीरितः ॥ 
अस्थसयने कालो दान परेनोदकस्य च 
दशामध्ये दक्ष॑स्य पति ग्रतक्तिया ततः ॥ 
वोडदाथाखकाराश्च तदनन्तरमीष्रिताः 

यिद्ध पावंणा्श्नाद्धातणंय शरेतः॥ 



वाराभेश्रोद्पस्य समय प्रकाक्े- 

लक्षण चापरङ्किः कुनपस्य निरूपणम् । 
भद्धवलापिष्दिदननिषिद्धप्तमथस्ततः॥ 
प्रकीणक।खाः प्रतिपदाद्या वुण्यनियस्नतः। 

नक्षश्रचारादिवशन्पुभ्याश्च ।तथयसतनः ॥ 
अतः परं निशायां तु डर्याक्ृत्य विवचनम् । 
चतुष्पथस्व सवाया निषेधस्तद्नन्तरम् ॥ 
वञ्जनीयानि चाक्तानि तियकाल्लावरशषयोः। 
पवश्ृष्य युगधम्मा युगवज्यानि चाप्यथ ॥ 
कालघम्पाः काठवड्याभ्यथाक्तान विशषतः | 
दीश्चाकालस्तनस्तस्थापवादः पारकोषततः॥ 
भामकात्तनकाषश्चाधानकालास्ननः परम् । 
पशोः कालस्ततः कालश्चातु्मास्य्टसामयोः ॥ 
पवमत्र विक्ष्ण सिघ्रायश्रण सूारणा। 
स्ताः सकाः समालाक्य समयाऽत्र निरूपिनः॥ 

तश्र तावल्कालसद्धावे प्रमाणानि श्रत्यादीने । नथा । 
तस्मण्त्काल पव कर्ात्कारख न दधादिंतत ऋग्रदश्रुतेः। 

अत्र काट इत्यत्र यथाक्रम कहिन प्रतिषिद्ध इस्यध्याहारः। 
“तं काल कराल आगन यजत” हानि यनुः। तथा, "'समस्वन्सरमासा 

दकाल आगते ऽविज्ञायत"' दति च । ""अह मव कालो नाह कण्ठस्य" दति 
ख । "काच खन्भ्या कश्च सन्ध्यायाः काल! हात सामवेदः । “काट काल 

विभक्ति च'” इति मनुस्मतिः । “श्राद्धकाल।ः प्रकीस्िना'' इति याज्ञवल्क्यः । 
तथा धारणाघ्यानसमाधिश्रयरूपात्लयमविरषाद्यागेनोऽतीतादिकारं 
प्रत्यक्षतः पश्यम्तीनि योगशान्न प्रत्यश्चमपि मानमुक्तम्। 

सुखमदमस्वाप्स न किञ्चिदवदिषामान सुप्तात्थनस्मरणान्यथानु 
पपसिकरिपत साक्षिपस्यक्षमपि परमाणासेव्यौपनिषदाः । सर्वीम्दरयवेध् 
हवि जमिनीयाः। | 

अनादिरेष भगवान् काटोऽनन्तोऽजरः परः । 
इति पुराणमपि मानम् । तस्मादस्ति काटः स दिविधः अखण्डः 

सखण्डश्च | आथ इद्वराद्धन्न इति तार्किकाः | अभसिश्न हति वेदान्तिनो नवी 

नतार्किकाश्च । रदवारभद- | 

शरुतिः, ल विदधकृद्धिदव विदारमयानिश्चः कालकालो गुण सवेविद्यः। 
अधानक्ष्रह्नपा तैगुणेश्चः स सारमोदासेयत्तिबन्धदेतुः ॥ इति । 
कालक्षालन्जन्यस्य सम्वतत्रादिरूपस्य कालस्वाकटरनात् । 



सवत्सरनिरूपणम् । ९. 

विष्णुधर्मोत्तरऽपि- 
अनादिनिधनः कालो रुद्रः सङ्कषणः श्मतः। 
कलनारछवेभुतानां स कारः पारङरत्तितः ॥ 
कषणारसर्वभूतानां ख तु सङ्कषणः स्तः । 
सवेभूतशमित्वाञ्च स तु रुद्रः भ्रकोत्तितः॥ 
अनादिनिधनत्वन स महान्परमेशवरः । इति । 

पतेन परत्वापरत्वाभ्यामनुमान आकारादो विनिगमक्ाभावादति' 
रिकिकारल्िखिरिव्यपास्तं श्च॒तेरेष विनिगपकत्वात् । एतच्च यथा. 
बधास्तु । नास्य कलस्यादृछटायस्रर्णादन्यः करप्रण्युपयोग इति न निः 
ध्यत । सवत्सरादिशूपस्त् सूतादगव्यवाच्द्न्नः कमणि 'पोणमारस्वा 
पौणमास्या यज्ञत” "दृद काल उथपायन'"इत्यादिश्रानस्मतसिरिक 

रणत्वेन विनिथुक्तसवद्धिचायत । सयादिगातपरच्छदयत्व चाक्तम्-- 
विष्णुधर्मे, ` 

तस्य सुक्ष्मातिसुक्ष्पस्य तथातिप्हना द्विजाः || 

म्रानसङ्ख्या वुधक्ञया प्रहगत्थनुसागलः ॥ शति । 
प्रसवक्षोपरभ्यमाननिमेषादाक्रयापारच्लेदश्च तत्रव ~ 

लश्वक्चरसमा मात्रा निमषः परकोतितः। 
अतः सुक्ष्मनरः कालो नापरम्या भुगृत्तम !॥ 
नापलभ्यं वथा द्वव्य सुसमं परमाणुनः। 
दो निमेषो चुरिर्चया प्राणते द्रा तुरि; स्मुनः॥ 
विनाडेका तु षर् प्राणास्तत्षष्ट्या नाडका स्ता | 
अहोराञ्चं तु तत्षस्या नियमेव प्रकोन्ितम् ॥ 
अिशन्मुह्ाश्च तथा अहोरात्रेण कौस्तिताः | 
तत्र पञ्चदश्च प्रोक्ता राम ! नित्ये हेवाचसाः॥ 
तथा पञ्चदश प्रोक्ता राम | निष्यं निश्लाचराः। 
उत्तरातु यद्रकाष्रां क्रमादाक्रमते रविः॥ 
तथा तथा मवेहद्धर्दिवसस्य महासुज ! । 
दिवसश्च यथा राम | इद्धि समधिगच्छति ॥ , 
तद्ाधितमुह्तानां तथा च्द्धिः प्रकीर्तिता । शइ््यादि । 

^ तत्र शरुतो निमेषादिकालानां स्वत्सरावयवत्वेनोक्तत्वादवयवि. 
| ; सत्छरः प्रघानत्वाद्विवारयेते । सवत्लरो नाम सम्यग्सन्त्य. 
हि तमासपक्चषतिथ्यादयोऽस्मिक्निति ग्युत्पस्या शद्वादश मासाः सं. 
सिर हतिश्वुतेश्ष द्वादशमासात्मकः कालविशेषः, ख पञविधघः। 



। ® 

१० वीरमिन्रादयस्य समयप्रकाशच- 

खोरबाहस्पत्यसावनचान्द्रनाश्चत्रमेदात् । तथा च उ्पेतिःान्ने-- 
सोरवृदस्पतिसावनशश्धरनाक्षबिकःः क्रमेन स्युः। 
मातुरपातारातुखेमलवराङ्गानि वत्सराः क्रमशः ॥ इति । 

अस्याः । गणकप्रिद्या करपया वगः। शुद्धस्वरः श्युन्याथंः। त 
धगाक्षरसद्धम्धयाङ्कसङ्कहः । तन मातुलेत्यत्र पवगात्पञ्चमेन मकारेण 
पञ्चसङ्ख्या रम्यते रचगंषषठेन तक्रेण षटुसङ्खथा । यवगेतृतीयेन 
ककारेण त्रित्वसज्खवा ¦ पवं चाङ्कानां वामतो गतिरिति भ्रकारेण मेलने 
सावनदिनानां पञ्चषष्टयधिकक्चतश्रय सारसकष्षरो भवति । पव 
पातालशब्द एकूषष्ट्यायकशतत्रयसङ्ख्यापमाचष् । तावस्पूर्याकयपरि' 
मितो बाहर्पव्यः सवस्सरः । पद्मतुखशब्दः षष्ट्यधिकशवश्रयसतः 
ङ्र्वामाह । ताधस्सुयाद्यपरिमिनस्सावनः संवत्सरः । पकं विमटक्ञ 
व्दः चतुपष्पञ्चाशशादाधकशनश्रयसङ्ख्यामाचष् । ताषत्घूर्योदयपारमितः 
द्चान्दः। पव षराङ्कताञ्टश्चनसिक्तात्याध्वकत्ानत्रयसङूडख्यामाह ताव 

स्घुयोदयपरिमिता नाश्चत्रः सयन्सर हति । नन्वाधकमासवान्सव 
प्सरः कथ दादहामासात्मक्रो ऽधिमास्ध्य अयोादहात्वादित्ति चत्, न 

"“वष्स्या तु दिवसेमासः कथनो वादरायणः। 
इतिवचनात् षणशिदिदसात्मकमस्यकमासत्वन ठदादश्चसङख्यानपा 

यात् 1 “अस्ति घ्रयादक्षा मास इति श्रतिस्तु याद रादश्ान्तत्वनेत्य 
दोषः। य तं प्रभवादिषषटिसिवत्सराः त बाहस्पत्यस्येव मद्ाः। 

माघह्ुद्कुं समारभ्य चन्द्राकों वासवक्षगो । 
जीधयुक्तो यदा स्यातां षष्ट्यब्दा दिस्तदा स्पत ॥ 

हते विष्णुधर्मोक्तः । त च- 

प्रभवो विभवः शुङ्कः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः । 
अङ्गिराः ओ्मुखो भावो युचा-घातदवरस्तथा ॥ 
बहुधान्यः माथी च पिक्रमोाऽथं ब्रषस्तथा। 
चिश्रभानुः खमानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः ॥ 
सवजित्सवधारी च विरोधी विषृतिः सरः । 
नन्दना विजयश्चैव जयो मन्मथवुर्मुखो'॥ 

. हेमलम्बो वलम्बश्च धिक्ारी शारी पवः। 
श्युभरुच्छोभनः क्रोधौ विहवावसुपरामवो ॥ 
पषङ्गः कीटकः सोम्यः साधारणविरोधकृत् । 
परिधावी प्रमादी च भानन्दो राक्षसोऽनरः ॥ 
पिङ्गलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थो रौद्रदुर्मती । 



सवत्र निरूपणम् । ११ 

दुन्दुभी रूधिराद्वार रक्ताक्षा कराघनः क्षयः ॥ दत । 
पते प्रभवादयश्चान्द्वा अपीति माधवः। मीनादिक्थ मेषादिस्थे वा 

धय सौरसवतछ्तरारम्मः । बहस्पतिमध्यमराशिमागेन वाहेस्पल्यार 

इमः । यत्किञ्िदवसमारभ्य यत्किञ्चित्तिथमारम्यवा चन्द्रारम्भः। 
धष्किञ्चिल्लश्चच्रादिमारम्यं सावनारम्मः। 

वेषां विनियोगः । वत्र चान्द्रस्य तिलकवतान्दिकशध्राङादःवुंपय)। 

षः । तिलकनतमुक्तम्- 

भविष्यपुराणे, 
घखन्त किञ्युकाशोकेश्ोभिते प्रतिपत्तिथिः। 
धयङ्ा तस्यां भ्रङ्र्वाति स्नानं नियममास्थितः ॥ 
खलारपह् तिरक कुःयाश्वस्द नपङ्कजम् । 
ततः प्रभृत्यजुदिन तिलकालङ्ुःतं मुखम् ॥ 
विधाय वत्सर यावच्छुदरिनेव नभस्तलम् । इति । 

अत्र प्रतिपत्तिथावुपक्रमविधानादस्य व्रतस्य चान्द्रसवन्सरस) 

धयत्वावगतिः । आन्दिके तु त्रह्मसिदधान्ते-- 
प्रतिसवत्सरश्राद्ध मास्तश्चान्ध्रमसः श््रतः। इति । 

सुजन्माईि बते सारः । विष्णुषमेत्तर- 
भगवन्कर्मणा केन तियेभ्योनो न जायते! 

ह्युपक्रम्य- 
मेषसङ्गक्रमणे भानोः सोपवासो नसंत्तमः ॥ 

इव्यादिना ब्रतस्वरूपमाभघाय-- 
व्रत चरन् वत्र्मेति म्टेच्छेषु तियष्चुन चापि जन्म । 
इव्युपसहारात् । एव यत्र सङ्कान्तपुरस्कारेण कमोण्युकत्वा “सं 

वस्सर प्रङ्कवातहत्युक्तस्तन्न सवत्सरः सोरो ग्राह्यः । श्व्रह्मदूा ददश्चा 
ष्व् चरेत्? इत्यादिप्रायचित्तदैी सावनः। 

भायुद्यविभ्नागश्च प्रायित्तक्रिया तथा। 
सायनेनेव कत्तव्या शन्चणां चाप्युपासना ॥ 

हातिज्योतिगेगोक्ते । बाह स्पत्यस्य तु ववदानादा- 

खचत्सरे तु दातृणां तिखदान मदाफलम्। 
पारपृव तथा दन यचानां द्विजसत्तम 1 ॥ 
इदा पूर्वं च व्राणा धान्यानां चानुपू्के । 
इत्पृव रजतस्यापि दान धराक्तं महाफलम् ॥ 

हति विष्णुधमाक्तः। अत्र ल्म्परीत्यादि वत्सरशन्दस्यौदिः। तेन स 



१२ वारभिन्राद्यस्य समयप्रकाकले- 

बतसरपरि षत्सरेत्यादिपञ्चनामकःा वत्सरा उक्तः भवन्ति । पतेषां १. 
वकस्य युगामेति सज्ञा । तथा च प्रभवादि प्रकृत्य - 

बरह्मवेवतत,- 

संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः । 
ददावत्सरस्तृतीयश्चतुथेश्च।नुवत्सरः ॥ 

इद्रः पञ्चमस्तु कारस्तु युगसज्ञकः । इति । 
धादस्पत्य पव कदाचिल्द्धक्तसवत्सर इव्यसिघीयते । तथाच - 
वसिष्ठः, 

सदजां गति्माल्ाय शचतीचारगो गुखः । 
अवशिष्ट पररा नायस्यत्युपसुक्तये ॥ 
अन्तभाव्याप.३ कंद वक्रानन्तरितं तदा। 
मासेरद्रादश्वभिदु्क्तदतघर इतीरितः ॥ 

सदजां=वक्रातीचारमिन्नाम् ¦ तथाचायमथः। यद्यतीचारगो गुरः 
पृवराह्यवरि्टंशानं भोगाय स्वालाविकरगतिमास्थितः पुनस्त रशि 
नैति तदोपमुकतंशमति खः? युक्ता शम् अन्तमीव्यार भ्य तदिनप्रशतीतियावत् 
द्ादश्चमास लुप्तसदत्सर भवनत्यथेः । अस्य कचिद्पवाद्ः। 

मेषे दषे वृषे कुभ्म यद्यतीचारगो गुरुः । 
न तन्न कारखोपः स्यःदितव्थाद भगवान्यमः; ॥ इति । 

पराश्चरः- 

मासान् दक्चेका दत वः भभुञ्य राशेथद्। शाक्ञिमुपेति जीवः। 
भुङ्कः न पूवै न पुनस्तथापि न ददुं्सवत्सरमाहराय)ः ॥ 

लु्सवत्सर कमनिषेधो राजातण्ड, 
अतीचारगतो जीवस्त ररि नेति चत्पुनः 

घयु्स्तवत्सरो क्ेयः सवकमसु" गदतः ॥ इति । 

अस्थापवादमषद-- 
ष्याः, 

यदा तेखौर सखरराजमस्ता करत गाच्ाश्चकम्नसस्थः। 

नायात्यक्तौ यद्यपि पृवरारि श्युभाय पाणिन्रृहण चद्न्त ॥ 
इति सवध्परनिणयः । 

अथायनं निङ्प्यत । 

तश्च यद्यव्ययनद्ाब्देन “अयनं वतमं मागीभ्व" इति कोक्ात् ममे 
सीप्रान्यमुच्यते । तथाप्यत्र सोरक्तृत्रितयम् अयनमुच्यते । “तस्माद् 

दिलयः षण्मासान् दक्षिणिनात षड्ुतरण'' इति तेत्तिरीयश्रतेः । सौरं 



ऋतुनिणयः | १६ 

२ तुत्रयमुपक्रम्य भिष्णुधमोततरेऽपि, छतुत्रयं चायनं स्यादिति। 
बिद्धान्तशिरोमणवपि- 

कर्किश्चुगादिषर्के ते चायने दष्षिणसौम्यके स्तः इति । 
अस्यादित्यगतिपुरस्कारेण वि धानात्सौरत्वमेव । केचित्त माशीः 

बादिषण्मासा उदगयन ज्यष्ठादिषण्मासा दृक्षिणायनमित्याहुस्तश्र भुल 
ज्योतिः घुग्यमिति माधवः। अनयोश्च सेम्यदक्षिणयोरविनियोगः 
उदगयन अपूर्यमाणपक्षे पुण्यनक्षत्रे चौरकर्मोपनयनगोद्।नविवादादि- 
रिद्यादिः। तथा- | 

मातृभेरववाराहनारसिदज्निविक्रमाः। 
माहेषासुरहन्नी च स्थाप्या वे दक्षिणायने ॥ 

त्यादि; तत्तत्पकरणोदितस्तन्न तत्र बोध्यः। सामरास्यतश्चोक्त 
ज्योतिषरल्नमालायम्- 

ग्रहप्रवशातदिवप्रतिष्राविवाहचोखवतवन्धपृवेम् । 
सौम्यायने कमे शुभं विधेयं यङ्कितं तस्खलु दक्षिणे तु ॥ इति । 

इत्ययना।नणयः | 

अथ ऋनुर्निणायते । 
सच मासद्वयात्मकः। तथाच पत्तिरीयश्चृतिः--इन्छमुषदधाति। 

तस्माद् उन्दमस्नव इति । 
दन्दः माक्तद्धयम्। 
मधुश्च माधवश्च बासतान्तकावृत् शुक्रश्च श्याचश्च त्रष्माड़तू नभश्च 

नमस्यश्च वार्षिकावृतु इषश्चोजश्च श्णरदाच्रूतू सदश्च सहस्यश्च हेभ- 
न्तिकावृतू तपश्च तपस्यश्च शेरिरावृत् इति श्यतेः । 

यन्न च ऋत् इति द्विवचन तदूघटकमालद्वयामिप्रविण । भत्र च 
मभ्वादिशब्दाश्चेत्राद्वाचकाः। तथा च- 
माध्य, 

चेश्रो मासो प्रधुः भक्तो वेशाखो माधवो भवेत् । 
ग्येषठमासस्तु शुकः स्याद्ाषाठः श्युचिर्च्यते ॥ 
नमोमासः भ्रवणः स्यात् नमस्यो भाद्र उच्यते । 
इषश्चाद्वयुजो मासः कातिंकश्चोजेसंहकः ॥ " 
सदोमाक्षो मा्श्िरः सदस्यः पोषसंक्षितः । 
माघमास्तस्तपः प्रोक्तस्तपस्यः फाड्गुनः स्मरतः ॥ हति । 

पते चतवो मधुश्च माघवश्चेतिपूवादाहतश्चुतेः षड् वेधाः । क 
डवा ऋते” इति श्रुतेश्च । यन्तु रेतरेधिगरह्य "द्वाद हामासाः पञ्च- 
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१४ (रमिन्नोदयस्ष समयप्रशाश- 

तव" इति पञ्चुस्वाभिधानं तत्तत्रैव लमाहितम्-““हेमन्तश्िश्िस्योः 
समासेन" दति । समाव रकीकरणे तनव्यथः। वसखन्तादयोऽपि प्रत्येक 
द्विषिधाः सोराश्चन्द्राश्च । तन्न चेत्रादीनां चन्द्रसेन तद्घटितास्ते 
चान्द्रः । शरुतिरपि-चन्द्रम।ः षड्ढोता स ऋतून् कल्पयतीति । 

बहृदृचश्रुत-वि दवान्यन्यो सु वनान्यमिचष्े ऋतुनन्यो विद्धज्ञायते 
पुनारति । 

खत्राभिचष्ट इस्यतः सञ्चारादिक्रियाजनक्वेन मूर्वक्तिरन्य इत्यत. 

श्चन्द्र पव कतुषिधायक उक्तः। केचेत्त पुनज्ञ।यते शति लिङ्गादतुकः 
ट्पकत्व चन्द्रस्येति, तन्न । सूयस्यापि पुनः पुनरजायमानत्वस्य श्चुतावुः 
कत्वात् । नयु यदा मलमालो भवति तद्। कथं दिमासकरनुरितिचेत्, 

षषटश्चा त॒ दिवसेमासः कथितो बादर।यगेः। 
इति धघचनात् षष्टिदिनाप्मकस्य मासस्येकत्वात् । सौरस्तु विष्णु. 

धर्मोत्तरे-- । 
सौरं मासद्धय राम | कतुरित्यभिधोयते । इति । 

विष्णुपुरगऽपि-- द्वो मास्ावकज।बृत् इति । वोधायननापि--“मीनमेष. 
योवा वसन्त” इत्युक्तः । यद्यपि बोघायनवाक्येन वसन्तमान्रे सरस्व 

मुक्तं तथापि बिष्णुवमत्तरवाक्यपयालोचनयाःग्रेऽपि बोध्यम् । पतेषां 
विनियोगस्तु शुतिस्मरुतिपुराणादिषु द्र्टव्यः। तन्न श्रतिः-वसन्ते ब्रा 
ह्मणेऽिमादधीत ग्रीष्मे राजन्य आद्घीत शरदि वेश्य आद्धीते. 
व्यादिः । वथा घषास्ु रथकार इति । 

भाश्वलयनः-हेमन्तद्तिरिर्योश्चतुणामपरपक्चाणामष्टमीष्वष्टका इति 

विष्णुषर्मोररेऽपि-वसन्तारि ऋतुषु षट् खु षण्मरूत्तिव्ते परथक्पूजाषि 
शेषा उक्ताः । तत्रैव स्नानानुलेपनादिदानं ग्रीभ्मे पानकदानं चोक्तम् । 
देवीपुराणे बु-षषोसु तिलदान शस्यन्नदानम् । देमन्तशिद्िर्योर्षख 
दानमिति माधवः। तथा दिन्यादिन्यवस्था ऋतुविश्चिषपुरस्कारेणोक्ता 
तत्र तश्र दरष्टभ्येति। 

इति छऋतुनिणेयः । 

अथ मासो निणौयते । 

सच चान््रसौरसावननाक्षत्रमेदेन चतुर्विधः । तथच ~ 
अयतिःशंन्न, 

प्रथमः साधनो मासो द्वितीयश्चान्द्र् उच्यते । 
नाक्षश्रस्तु वतीयः स्यास्सोरो मासश्चतुथकः ॥ इति । 



पासनिणयः | ११५ 

पतद्टश्चणानि विष्णधर्मोत्तर) 
चन्द्रमाः पोणमास्यन्ते भास्करादतिरिच्यते। 
राहिषटक तदा राम | मासाधन नत सक्षयः॥ 

मागद्वादशकनेच तिथ्यां तिथ्यां क्रमेण तु। 
चन्द्रमाः कृष्ण पक्षान्त सूर्यण सह युञ्यत ॥ 
भसक्निकषोदारभ्यासन्िकषम थापरम् । 
चन्द्राफयोवुधे्मासश्चान्दर हत्याभघौयत ॥ 
साषनत् तथा मासे त्रिरास्पूर्यादयाः स्मृताः। 
आदिव्यराश्िभागन सोसो मालः प्रकीत्तितः॥ 

| स्क्षपरिवत्तस्तु नाक्षत्रा मास उच्यत ¦ इति । 
-खान्द्रा द्िषिधः कष्णादिः उाङ्कादिद्च । तत्र छ ष्णाविस्तुं उदाहतः. 

विष्णुधमेत्तर दश्चितः । शुङ्कादमाह-- 
हारीतः, 

हन्द्राप्मी यत्र ह्येते मासलादिः स प्रकी्तितः। 
अश्रोषोमो स्मतौ मध्ये समापो पितसामक्षा ॥ इति । 

सतेन्द्राग्न्यश्यीषोमापितृसो मक्राव्देरमावास्यात्तरप्रातपत्पाणमास्य. 
माघास्या उपलक्ष्यन्ते ¦ आद्यायापिन्द्रान्नयापविधानात् पोणमास्या 
मभ्नीषेापीयविधानादमावास्यायां पपिण्डापतयन्न सोमस्य पितृपमत। 
विधानात् । तन शुङ्कादिमासः प्रातेपादितो भवति। अनयोश्च व्य. 
वस्थोक्ता- 
विकाण्डमण्डनेन, 

चन्द्रोऽपि शुक्कपक्षादिः कृष्णादिर्वेति च हिषा। 
ष्ण पक्षादिक मासं नाङ्गाक्ुवमन्ति कचन ॥ 
येऽर्पाच्छन्त न तषाममीष्ठा विन्ध्यस्य द् क्चिण । शति । 

अन्न विन्ध्यद्ाक्षिणतः रष्णादिनमिषधादुत्तरतो इयोरपि विकद्पः। 

तत्रापि श्युङ्कादिमुरथः रष्णादिगेणः 
चेत्र मास्ति जगदब्रह्मा ससज प्रथमेऽहनि । 
शङ्कपक्च समध्र तु तवा सूर्योदये सति ॥ 
प्रवतेयामास तदा कालस्य गणनामपि। 
प्रहान्नागानतुन्मासान्वत्सरान्वत्सखराधिपान् ॥ 

ब्रह्मपुराणे मासन्तसवत्सरारम्भाकतेः , नहि रष्णादिषादिनां स 
वत्सरो भिद्यत । शुङ्कादिनेव मर्मासाक्तश्च छृष्णादिन। तदस्तमवाच्च । 

कि यद्यपि यिचि्तरिद्ठत्तिधिसमुदायात्पकां मा्तश्चन्द्र पव मवति 



१६ वीरमिश्रोदथस्थं समथव्रकाशे-- 

तिथिधदितत्वात् , तथापि तश्र चत्रादिव्यवहारामावान्नासो तृतीयवि. 
धात्वेन क्चिदभिदितो धर्मशचाख्े । पव सौराद्।वपि मासखश्ञब्ड गोणः। 
मन्यथानेकशाकतेकदटपना पत्तः । न च दिनिगमनाविरहः। 

मस्यन्ते परिमीयन्ते स्वका चुद्धिदहानितः 
मास्त पते स्मता मासाख्क्तन्तिथेसमन्विताः ॥ 

इति सिद्धान्तशिरोमणिना बृद्धिहानिभ्ां चन्ढकङापरिगणनस्यैव मा 
खपदप्रदृत्तिनिमित्तत्वप्रदशनात इति । केचित्त सवमासेषु सखोस्चा- 
योरेव सोर पव वा मुख्यो मासशन्ड इध्याहुः। तदसत् । उक्त. 
भिद्धन्तशिरोमणिवचनीविराध्रात् । अतुष्वयि मासपदप्रयोगस्तु क्कि. 
स्थायन दादशविधवुचषु पुत्रपदप्रयोमवदविस्द्धः। गाणमासानामापि 
वखनाखत्र तन्न ्रहणमाचरुद्धम् । नास्ति वचनस्थातिभार इति न्याः 
थाल् । असति विषहाषप्रमाण चन्द्रस्येव ग्रहणम् । रव चध्रादेश्चभ्व्ा 
पि चान्डस्येव वाचकाः) अनकरा्त्वस्यान्याय्यत्वात्। मासविश्चे 
षवचनत्वाख्च । “नक्षत्रण युक्तः कालः" “सास्मिन् पोणमासी"हइति सं. 
शञायामिति पाणिनिप्रदादीतयागचलाच्च) न चाग्रं योगः सौरमःसेषपि 
सम्मति मीनादिस्थ साविनरि कदानजिच्चित्रादियुक्तपाणमासा- 
योगस्तम्भवेऽपि कन्याधनुसकरम्थ सावर अश्वनी पुष्यमघायुक्तपोण- 
मासरीनां कष्टाचिदप्यसम्भवात् । नच यदा नक्षज्रयोगो नस्यात् तदा 
कथं चत्रत्वमितिवाच्यम् । कदाचिद्रागस्येव तथात्वात् । तथा च 
सयवनः ~~ 

अन्त्योपान्त्यौ तरिभे ज्ञेयो काटगुनश्च त्रिभो मतः। 
शेषा मासा ष्विभा ज्ञेयाः ऊत्तिकादिव्यवस्थया ॥ इति । 

भन्त्योपान्त्यौ=आदिविनभाद्वो । पतचख्च त्रिभत्वादिकं दितिनक्षत्रयोभे, 
न॒ यथा कखिकारोदहिण्यन्यतरयोगः कार्तिक्यां सगाटन्यतर्योागो 
मागेशीष्योमित्यादि । न च कार्तिकी प्रत्य - “यदा याम्य तु भवति 
काचित्तस्याम्"' इति पादूमे भरणीयोगस्याप्युक्तः कश द्विभत्वमिति षा. 
च्यम् । पोणमास्यान्तिमक्चषणे ऊ्तिकारोदिण्यन्यतसर्योगस्य विवक्षित 
त्वात् । चेश्रादीनां चान्दत्वं स्पष्टमुक्तम्- 

ज्योतिःशान्न, 

मेषादिस्थे सवितरियो यो मासः प्रपूयते चान्द्रः। 
चेत्रादिःस तु विनेयः पृत्तिद्धिव्वेऽधिमासोरन्त्यः॥ 

ब्ह्मयुप्तोऽपि- 

मेषगरविसङ्क्रान्तिः शशिमासे भवति यन्न तश्चत्रम् । 



पासदिवसवक्षनिगयः। १७ 

पव वशाखाद्या चुषादेसङ्क्रान्तियोगेन ॥ इति । 
अनयोश्च ठक्षणयोयथा नाधिमासादिष्वव्यात्तिस्तथा वक्ष्यते 

साचननाक्षत्रमासयोस्तु चेत्रादिपदभ्रयोगाभावात्तदचनत्वमनाशङ्य 
मव ! मुरखुबगाणपमाशाना उयवस्था-~ 
म द्य सद्धा त, 

अप्रावास्यापरिच्छन्नो मासः श्याद्रह्यणस्य तु। 
„ सङ््क्रान्तिपोणमासाभ्यां तयेव नृपतेदययोः ॥ 

तयोतिगेगः, 

सोरोा मासो विवाहादौ यज्ञादौ सावनः स्म्रुतः। 
ग्िके पितुकाय च चान्द्रा मासः प्रशस्यत ॥ 

भाग्दके=सांवःसषरिके । पितृकय-पाण्मासिकादो । तथा स ए~ 
आयुदायविमागश्च भ्रायञ्ित्तक्रिया तथा । 
सादनेनेव कत्तभ्या शज्चणां चाप्युपाखना ॥ 

_ उपाष्नानसमयपाटलनमर् । खथा पण्डकः करिवाणाम् | 
पितामदः-- 

देवे कमणि पिनच्ये च मासश्चानद्रमखः स्मतः । इति । 
विष्णुधमोत्तिि-- 

नक्चत्रसत्राण्ययनानि चेन्दोमाक्लन कुयांद्धगणात्मकेन । इति । 
ब्राह्मे-- 

तिथिकृव्य च कृष्णाद तने हुङ्कादिमव च । 
विवाहादौ र खोरादि मास रस्ये वरिनिर्दिशत् ॥ 

इति मासः । 

~ अथ दिवसः 
स चतुर्बेधः। तदुक्तम्-- 

विष्णुधर्मोत्तिि, 

तिथिनेकेन दिवसश्चान्द्रे माने प्रकीर्तितः । 
अदासत्रेण चेकेन सावनो दिवसः स्मरतः ॥ 
आदित्यराश्शिमोगन सोरो दिवस उच्यते। 
चन्दनश्चत्रभोगेन नाक्षत्र दिवसः स्मतः ॥ इति। 

राशेभोगेन~मुज्वमानराक्षित्रिशत्तमेन भगेनत्यथः। 
इति दिवसः । 

अय पक्षः| 

स द्विध शुङ्कुङूष्णसेदात् । तथाच- 
धटत्रिरन्मते, 

घां 6 पऽ 2 



१८ वारमिच्रोदयस्य समयप्रकाश्चे- 

तत्र पक्चावुभो माप्ते शुङ्गङृष्णौ क्रमेण तु । 
चन्दब्रद्धिक्रः शुक्घः छमष्णश्चन््रक्यातमकः ॥ इति । 

भनवावानधागमाह्ा।शलायनः- 
य् [र् ७५, क ~ पे 

उदगयन अपूयमाणपक्षे कदयाणे नश्चत्रे चोलकमापनयनगदान- 
विवाहाः । _ 

तथा, हेमन्तरिशिस्याश्चतणामपरपक्षाण(मण्टमीष्वष्टका दत्यादि | 
शति पक्षः ¦ 

भथ सामाम्यतप्तायर्िर्णायिते । 

. तश्र तिथिनामाभायक्ञकसरवानुस्यूतनिस्यकलाऽ्यतिरिक्ताना प्रतिः 

पाहुवायादहिसन्नानां पञ्चदशकलानां मध्ये पककव्थाः कङायाश्चन्द् 
मण्डटस्य सुयपण्डलन स्ह परमसक्तिकरषानन्नरं विप्रक्षपरः पस्मवि 
पक्रषानन्वरं घा स्निकपा याघना कालेन मवति तावान्कारोा 
यथाक्रम शुङ्कङृष्णप्र्रगना निषूढलश्चणया प्रतिपत् दवितीयादिशब्दैः 
प्रानेषाद्यः । तथा चाक्तप् ~~ 

स्कान्द प्रमासखण्ड, 
(९)अम'षाडकाभागेन देवि ! प्रोक्ता महाकसछा । 
सस्थिता परपरा माया नहना दहध्रष्रणी ॥ 
अपमादिपेणमास्यन्ता या पन त्राहिनः कलटरः। 
तिथयस्ताः खममाख्यानाः षःडङव वरानने ! ॥ इति । 

परुव्रिश्चम्मतेऽपि-- 1 कक 
तत्र पक्षावुमा सामे दु्ककष्णो क्रमेण हि। 
चन्दवुद्धिकरः शक्रः कष्णश्नन्द्रश्षखारमकः॥ 
पक्षत्वाद्यास्तु तिथयः कमात्पञ्चद्श स्म्रताः। 

दश्चन्ताः कृष्णपश्च ताः पूणमान्ताश्च श्रक्कक्े ॥ दति । 
सा च तिथिद्धिविघा पृणो खण्डा क्ल । तत्रोद्यमारभ्योद्यपर्यन्ता 

पूणा । 
ठुणदिस्याद्थवेदाया आरभ्य षणनाडकाः। 

सम्पूण इति विख्यालाः। 
दति नारदायाक्तेः । 

( १) अस्याथः। य) महामाया आधारक्पा देहिनां देदधारेणी संस्थिता सा 
चन्द्रमण्डलस्य पाडशभागेन परिमिता चन्ददेदधरिणी भमानाम्नी मदाकठेति प्रोक्ता 

क्षये द्यरदिता नित्या तिथिसेन्ञकैते । ईतरा अपि पश्चदज्ञकला दिवसन्यवहारोपयोगिन्यः 

क्षयोदयवत्यः पश्चदशतिथयो मन्तीति तिथयः षोडश्च वेद्यविसद्ं वचनमिति । 



सामान्यत्तस्तिथिनेणवः। १९ 

प्रतिपस्परभ्रतयः सवा उदयादोदणद्ववः। 
सम्पण इति विख्याता दरिवासरव्जिताः ॥ 

इति स्कान्दोक्तश्च । केचित्तु उदयाद्स्तमयपग्रेन्ताया अपि क्षम्पृणे 
त्व दिनमाश्रसराध्येषु भावति । 

तिसन्ध्यव्वापिनी यातु क्षव पूज्या सदा तिथिः। 

न तत्र युगमाद्रणमन्यत्र दरिवास्तरात्॥ 
ति पराशरवचनात् । निषन्ध्यन्यापिन। प्रात्मण्याहक्तायल्न्ध्याञ्य 

पिनी । न तु प्रातःसन्ध्याद्वयं लाचलन्ध्या चति, सद्धुःधायाः पृथक्त्व 

निवाश्चित्वाच् “तिख अहु ताजदाःतःदयतवत् । चसन्ध्य यः पटदित्याद्। 

तथा व्युत्पत्तेश्च । तस्मादहमाजसाध्येषु तन्मात्रव्यापिन्थपि सम्पूण 

प्याहुः । सम्पूर्णतया खण्डा । तत्र सम्पूण फकदिनमात्रे खचखात्तात्ताधे 
प्रयुक्तस्य कायस्य इतरदिने भरलक्तेः सन्दहामावान्न निणया । खण्डा तु 

दिनद्वये स्रखात् गुणानुरोधेन च प्रधानाचुत्तरन्याय्यत्वन तत्प्युक्तस्य 
कार्थस्य सङृइनुष्ठेयत्वात् क्र तदयुष्ठानमिति खन्देहान्निर्भया भवति । 
निषेधे तु खण्ड।प्यानणयंच । 

निमित्त कारमादाय च्ःत्ताचधिनिषेधया। | 
विधिः पज्यत्तिथो तत्न (निषधः कालमात्नकरे ॥ 
तिथीनां पूरय तानाम कमाुष्ठानयोग्यत। | 
निषेघस्तु निच्रस्यात्मा कारमात्रमपेक्षते ॥ 

इति दृदधगग्यक्तः। अत्र कश्य निमित्तत्व नामानुपादेयत्वंन तु 
वास्तवनिमित्तत्वं सवस्य कभणो नेपमितच्क्रत्वापत्तः। न चेष्टापत्ति; 
अमावास्यायां पेत्म्बा इयादित्य(द। ततर तत्र सप्तम्धाद्भिरङ्त्वाकग 
तेः। न च सापि निमित्तक््ठस्येवेति वारख्यम्। उपपद् विभक्तिवः क।र 
कविभक्तवलायस्त्वात् । न चव सवे्यापिकम्यत्वापात्तिः अकरणे प्रत्य. 
घायश्रवणाददनानामात्कृत्षवाद्् । न चव यत्र व(न्सामान्नन्रवण तन्न 

नामत्तपरत्वमेष् स्यान्न कास्यं कापस्तेति वाच्यम् । नमित्तत्वनेव 

श्रुतस्यापि कालस्य उपस्थितत्वादङ्गत्वेनापि बोधघक्राभावाद्वतिकेचित् । 
वस्तुता नवोपरिथतस्यापि तस्य काम्ये प्रयोगे ्रहणे बादैद्धिरादिवत् 
किन्त्वन्यस्यव यस्व कस्य चत् । ज्यातिष्टोमे तु चीप्ारदहितेन वाक्या 
न्तरेण बसन्तप्राप्तिरिव्यन्यन्र स्तरः । निषेधः कालमाज्रक' हत्यय न 
वाचनिकऽथेः किन्तु स्यायप्राप्त द्याह --निषरेवस्वित्यादिना । अवमर्थः । 
विधिवक्षयेषु विघेयाथस्य घ्रेयःसखाधनस्वं वाक्याथः। निषरेयेषु तुं 
काटविशषे रागप्रातस्यानथहेतुस्वम । पव च षष्ठीषु तैलमित्यादौषः 



२० वरमिव्रोद्यस्व समयप्रकान्े-- 

ष्ट्यं तेलाभ्यङ्खकरणे ऽनथप्रलक्तेरव गतेद्विनद्वयेऽपि षष्ठयां तक्निषध 
इति । तस्माद्यावत्तिथिभावित्वेन निषधस्य निर्णी तत्वान्निषधेघु लण्डा 
न निर्णयति सिद्धम् । न चेव खवनिषेधानां न्यायादेव तात्कािकस्व- 
लिद्धो-- . _ _ . 1 

अभ्यङ्क चोडधिस्नने दस्तधाचनमेथुने । 
जाति च मरणे च तत्काखव्यापिनी तिधिः॥ 

हति स्कन्दे--यभ्यङ्गादौो पुनवेचनानथक्रयमिति वाच्यम्। 
मस्वादो च यूगादो च ग्रहणे चन्द्रसूवयोः। 
व्यतीपाते वैधृतौ च तत्काङभ्यापिनीं क्रिया ॥ 

इति स्कन्द पव मन्वादौ तत्काङग्यापित्वविघानस्तुत्ययं दष्टान्तत- 
था तदुपादानात् । तल्छरब्यापिनी तिथिरित्यस्वायम्रथेः। तेषाग्रभ्यक्घादीनां 
कालमनुघ्ठानकाल भ्याप्नात्वधिकरणत्वेनेति । कचित्तु अभ्यङ्गाद्विषु वि 
हितेष्वेव तत्कालब्यापेनी तिचिरनेन चवचननाकतस्याह्कुः । तदसरत्। दन्त. 
धावनमैथुनयास्नियिविशेषेषु विधेरदशन।त् निषेधद्शंनाखति तध्र 

खञडायामपि तच्चदहभागरूपकारविदहितषु कमेषु तस्तदह्मागरूपक्षा 

व्यापिनी पव तिथि्रोद्यः । 

कर्मणो यस्य प्रः कालस्तर्कारुष्यापिनी तिथिः। 
तया कर्माणि व्रुर्वीत हदासश्रद्धी न कारणम् ॥ 

१ति बृद्धय्घवस्वये केः । अष्र्धांगरूपः कमकाटश्च प्रातःसज्वमध्याहा- 

पराइसायाहरूपखिनुह् तातमक्रः : 
रेखाप्रभूत्यथादिग्यरनधुष्टतास्तरय पवच' 
प्रातस्त् सस्मृतः कठो भागश्चाह्नः स पञ्जमः॥ 
सङ्गवस्त्रिसुहूरती ऽथ मभ्पराहुस्वत्समः स्परतः। 
तचश्त्रयो मुहू ल्तांश्च अपराह्ण विधीयते ॥ 
पञ्चमोऽथ दिनांशोयः क्त सायाह्न इति स्मृतः। 
यद्यदेरेषु विदित वततत्क्रुयाद्िचक्चणः ॥ 

इति परारारोकतेः। यस्तु दधा ज्रघा विमागः स यत्र कमविरोषे षि 

हितस्तन्र ग्राह्यः तस्मिकसति तु पञ्जधघाविभाग पकेति पर्मशाह्लविदः । 

तेषां जायम।शबः। अत्र हे यद्यदेतघु विहित ततच्चदत्र क्ुबादितिन 
विथ विखित पव तच्लिद्धेः । कन्तु सचदयद्विहितं कारपेक्च तल. 

देतेष्विति विधीयते “मेत्रावर्णः प्रेष्यति खान्वाह”” इतिषदपेक्षिता- 
अदि; तन सामान्वविघरयमिति । इश चोपवाखदन्यन्न तस्याश 

राज्रखाप्बत्वादिति वध्यते । ततश्च पूर्दष्रेव कर्मकाटम्याक्तौ पकदेश- 



स।मान्यतरितिपि तिणेयः । २१ 

सम्बन्धे व। पूर्वव आच्े काटशाख्लर।मात् द्वितीये कालमात्रराभा 
घ् । अत पव परत्रैव तथात्वे परेव । विनद्धये त्रैषम्येण सम्बन्ये यासिका 
सेव । साम्यनेकदेशसम्बन्धे तु यत्कं प्रातरुपक्रम्थ प्रातरेव समाप्यते 
तन्र प्रधानापक्रमकारीना ब्राह्या । 

या यस्य विहितः कारुः कर्मणस्तदुपक्रमे । 
तिथियाभिमतासातु काया नोपक्रमोच्िता ॥ 

शति बोधायनोक्तेः नात्र युग्पवाक्यगप्रचरततिः। यत्त॒- 
कमे पूवमुपक्रम्य मष्याहादो समाप्यते ॥ 

तत्र व्ष्वमाणयुग्मवाक्यादिप्रचूत्तिः पव दिनद्धयव्याप्तावञ्थाप्तौ च. 
श्ुरक्गेः । मदनरलघ्वु क्षाम्वेन वेषम्येण वा दिनद्धय पकदेश्शषसम्बन्धे 
ऽपि येक्ष्रेवानुष्ठानपयाप्तः कारश्तद्। तत्रेव यद्युभयन्न तदा युग्मवा 
कयादिना नेणेवः। यदि नाभयत्र किन्तु कर्मंकदेशक्तम्बन्धस्तज्ापि 
यदि समस्तदापक्रमवाकयात् यदि विषमस्तदाधिकयनेत्याह। 

अथ यद्युग्पवाक्यादिनिणायक तदुच्यते । युग्मवाक्रयं तावनिगमे- 
युग्माश्चियुगभूतानां पण्पुन्बाचसुरन्भ्रयोः । 
श्द्रेण द्वादृशीयुक्ता चतुद्दया च पृ्णिमा॥ 
प्रतिपद्यप्यमावास्या तिथ्योयुगमं महाफलम् । 
पतद्यस्तं महादाष हन्ति पुण्यं पुराकृतम् ॥ इति । 

युग्मनद्रतीया, अग्नस्तृताया युग=चतुर्थ, भूतं-पञ्चमी, षर~षष्ठौ । 
सुनिः=सक्मी, वघुरटमी । रन््र=नवमी । खनपकादशी । युग्माग्न्योः यु. 
गभूतयोः षण्मुन्याः चसुरन्धयाः खददाददयाः चतुदेशीपृर्भिमयोः 
अमावास्याप्रतिपदोश्च तिथ्यायुग्मे परस्परवधः । तत्तत्कमाधिकर 
णतिथ्यवच्छक्कत्वेन सम्पतिंतो महाफर इति स्तुव्युन्नीतः काल. 
विशेषविधिः । पतत् युग्मः व्वस्तम्। युग्मगतायाः पू्वतिथेस्त 
त्पू्ोतिथिवेघ .उत्तरातियेः स्वात्तरतिथो वधो महादोष इति न 
हि निन्वान्यापन पृषविधिस्तुतिः। एकव।कयतार।भात् । न तु स्वतन् 
निषेधकरट्पनं वाकयमेदापत्तः । न च विनिगमनाविरहः । नियमषिधो 
छाघवात् निषेधे गारवात् । पतद्यग्यवाकयविवद्धमपरमापर्तम्बादिषु 
युग्मवाक्यम्- 

प्रतिपत् सद्ितीधा स्याद् दिर्तीया प्रतिपद्युना । 
चतुथींक्षयुतायाचस्रा तृतीया फलप्रदा ॥ 
चतुथीं च तृतीयायां मापुण्यफलगप्रदा ॥ हत्वादि। 



२२ वारमिच्रोदयस्य समयप्रकारे- 

तथा खवदपवाक्य व्यप्रोसनसोः-- 
खों दपस्तथा दिखा त्रिविधं तिथिलक्षणम् । 
खवदपापरो पृज्यो हिसा स्यात् पूवैकालिकी ॥ इति । 

खव॑ः=साम्यम् । दर्पो-द्धिः। देसा~क्षयः । तथा शुक्कङृष्णपक्षवाक्यमपि 
दिष्णुधम्मेत्तरे, 

वज्र उवाच 
नक्षत्र देवदेवेश ! तिथि चाद्धविनिगताम्। 
ट्ापवासः कत्तव्यः कथं श्राद्ुर ! जानता॥ 

दद्वर उवाच । 
सा तिथिस्तदरारा्र यस्यामभ्युदितो रचिः। 
तया कमान कुर्वीत हासब्रद्ध न कारणम् ॥ 
सा तिथिस्तददारान्र यस्यामस्तमितो रविः। 
तया कर्माणि कुर्वीत दासश्रद्धा न कारणम् ॥ 
शयङ्कपक्च तिधिग्रोह्य। यस्याप्रभ्युदिता रविः 

छष्णपक्चे तिथित्राद्या यस्यामस्तमितो रविः ॥ इति । 
अत्र पृववाक्यविहितोद्यास्तमयततियग्यवस्थाय श्ुक्गह्ृष्णपश्चः 

वाक्यम् । काचत्त- 
दैवकायं तिथिक्षयः यस्यामभ्युदितो रविः । 
पितृकायें तिथिङ्ञेया यस्थामस्तमिवो रपिः॥ 

इति वचनानुलारणादयास्तमयतिथ्योर्दव पिदरवविषयस्वेन इयव. 
स्थामाहुः । तन्न । उपक्रमोपसंहारयाभिश्नविषयत्वापत्तः । वक्ष्यमाणा. 
कर्यव चनन देवेऽप्यस्तमयव्यापत्वविधानाश्च । उक्तवचनस्यतु पि. 
ञयेऽस्तमयव्यापिनाीक्रेधान पव तात्पयेम् । दैव उदयब्यापिन्याभिधा 
नं त्वनुवादः "ष्यज्ञोपवीतं) हि देवेभ्यो दाहयति?" इतिवत् स्तुत्यथः। 

तथा साकल्यवचन देवरीयम्- 

यां तिथि समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः. 
सा तिथिः; सकला ज्ञेया स्नानद्ानव्रतादिषु ॥ 
यां तिथि समनुप्राप्य अस्तं याति दिवाकरः । 
खा तिथेः खक क्ेया ज्ञ नदाननतादिषु ॥ 

अत्रेयं व्यवस्था । युग्मवाक्यानि देवविषयकाणि । स्षेदपेव(कयं 
पिश्यविषयम्। 

द्वितीयादिकयुग्मानां पूज्यतानियमादिषु । 
पकोदिष्ठादिन्रद्यादौ हसशयादिचोदना ॥ 
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इति र्यासनिगमव चनात् । अत्र पज्यतानियमादिष्वित्यादिपदेन सकल, 
देवबकम्मोपादानम् । पकोदिषएादीत्यादिपदेनाभ्युदयिकशध्राद्धातिरिकरूस 
क रपियोपादानम् । वृख्यार्दस्यादिषदे वातद्गुणसविश्चनबहुवीहिणा 
यक्ोपवातादिदैवधम्मवतां देवश्राद्धादीनां प्िञ्याणां च पु्रचरद्धिनि 
मित्तवश्चेनानियतकालकत्वेनानणेयत्वात् । हासवृख्यादीव्यादेपदन सा 
म्यं तेषां चोदना खवेदपेवाक्यमित्यथः। युग्मवाक्यनां तु मिथोविसेधे 

तद् विषयीभूतविथिषु च दशस्यादिषु श्युक्लङृष्णवाक्रणाद्यवस्था अपेक्षित. 

विधानात् । अत एव शङ्क कष्णपक्षवाक्योपक्रमे उपवास्रहणं देवमा. 
श्रपलक्षणम् । न चोपवास पत शुङ्ककृष्णवाकयाद्यवस्था तद्ातिरेकते तु 
विठद्युग्पधकयद्रयविरोधात् विक्रदप पकास्स्वति वाखयम्। तत्र उप. 
घासपक्रमेषपि “तया कम्माणि कुवत” दति बहुवचनेन कम्ममान्र 
तद्धगमरात् । यन्न देवलवक्यं तत् युग्मवाकयादिना पृवस्यामुत्तरस्यां व। 
प्रा्यत्वेन प्रा्तायां तत्तदहथाने सात्तथ्यभावे तिथः पधनत्वादहमा- 
गस्य चर गुणभूतत्वाद् गुणमुख्यव्यतिक्र घन्यायेन तिशथावेव कन्तभ्यत्व 
प्रति अहभागे पएवानुषठानसिख्यशधमिति । एन स्च सकत्यवचनं मन्वादेऽयति 
रेकण। तत्र मन्वादौ चस्यादिप्रागुदाहनवयननापकवाहात् । प्राच्यास्तु द्धि 
तीयादविकयुग्मानामिति पूर्वाद्धे न विषादः "पकोादिष्टादित्रूयादो हाः 
सचृद्यादिचोदना"हइत्यन्र तु पकादणए्रमादिः परक्रतियस्य माध्याहविकश्राद्धः 

स्येत्यतद्गुणसाविक्ञानवहुवदिणा माध्याहिकश्राद्धान्युच्यन्ते । मुख्येको" 
दिष्टस्याशौचान्तादेन प्वानुष्ठयस्वेनानिर्णेयत्वात् । दुद्खयादावित्यनेन 
पोवाहिक श्राद्धमुच्यते। हासन्रद्धा चन्द्रस्य तयोरारेरध्रयः क ष्णश्ुङ्ु 
पक्षो तश्छम्बन्धिनी चादना शुक्र रृष्णपक्षवाक्यमित्यथः। अथवा हास 
बुद्धी छष्णश्युङ्कपश्चो तावादिनिर्मित्तभूता यस्याश्चोदनाया निणयस्ये 
त्यथः । तदयमथः । आपरादहिकश्राद्धातिरिक्तनिणयश्चाद्ध शाङ्कृप्णवा- 
कयान्नेणय इति । आपराहिकश्रद्धे तु 

ययीस्तं सविता बाति पितरस्तामुपासते। ," 
तिं तेभ्योऽपरे दत्तो ह्यपराह्णः स्वयम्भुवा ॥ 

इतिहेतुपक्निगदयुक्तपरिशष्वाक्यात् पक्षद्वये ऽप्यक्तमवव्यापिन्वेव, 
यद्यपि शुङ्ककप्णवाक्वं दराम्यादिषिषये देवऽपि प्रवत्तत शति नास्य 
पिञ्यमान्नविषयत्वं तथाप आपराहिकश्राद्धातिरिकध्दद्देषु शुङ्ककप्ण- 
वाक््वमरव निणायकमिति भ्यवस्थाथ हासचरश्यादचोदनति ष।कयपि. 
त्यद्ाषः । अत पव श्ुङ्ककृष्णवाक््यायप्रद्नवाक्य उपवासग्रहण तादश 

पिञयापलक्षणम् । खवद्पिदिवाकयं तु प्राच्यनिबन्धूमिरलिलनाक्निमू- 
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लम् । समरुरस्वे तु अमावास्याविषयमेद । 
यदा चतुदश्ची यामं तुशयमनुपूर्येत् । 
अपास्या क्षीयमाणा तदेष ाद्धमिष्यते ॥ 

इति पररक्वकवस्वात् । यदपि “कमणो यस्य यः काल इति 
वाक्ये हासवृद्धी न कारणम"हत्यज हासडचिग्रहणं तदपि शुङ्कङृष्णप. 
रवस्य" तन्न । हासब्द्धिपद स्य पवा पस्थिततियेगतद्रासन्ाङ्धपर- 
स्व सम्भवति अत्यन्तानुपास्थितचन्द्रह सष्द्धि परत्वस्यायुकस्वात् । यज्ञ. 
परस्व लक्षणापत्तश्च । किञ्च पवाद यग्मवाकपं देव पवति नियमविधा. 
नात् । उपक्रमानुराधनोत्तर!द्ध भप ॥पडव पव शङ्क कृष्णवाकयमिति नि. 

यभोचित्यात्तदातक्रमण पिय शुक्कष्णवाक्य7वनिनियमकरण वरुष्या ̀ 
पत्तः। पतेन यत् विवकाताथत्त्वयारकारटषएटादव्यादिपदन पा्रणग्ररणात् 
वुद्ादोत्यादिपदेन प्षयसाम्ययःग्रहणात् हाखवुद्यादोत्यादिपदेन ययाः 
स्त'दातिवाक्यस्य ग्रहणादेकदिष्ट पात्णच तिशिन्रृद्धिश्चयसम्यप्रयुक्त- 
खन्दह सनि शुङ्गकष्णपक्षदादपास्तपमयवाक्षाम्यां क्रमेण निणय इ्यु- 
क, तद्पास्तम । वरूप्यापनः समानन्वात् । किञ्ज वख्यारावातपदन 
सन्देहपरनिपादनं व्यथ सवन्नणयताकयानां सन्देह पव प्रबृनः। तेषु स. 
स्स्वाप कम्मक्रालउयाप्रा सल्यां सनः (भावान्न सन्रहात्थापकत्वमपि तेषां 
किन्तु निथिखण्डन्वस्यचन्यक्तम । या च ययास्तामित्यादेः पाचणावेष- 
यत्वन ्यवस्था साप्यय॒क्ता | अभ्य हि सत्यापि अपराह्नसममिव्याहार- 

पुरवाह्न दावक्र कायमप्रराक्ति त पतकम। 
तथा श्राद्धस्य पृवाह्वादपराह्ग विशिष्यत ॥ 

श्त्यादिवाकयपयालाचनया द्वधाविभकादेनापराह्वविषयत्वात् स 
कङपिदयविषयस्ठकाप न कापि क्षतिः । पकारिप्रादेरपि हि कुतप्पृषा 
ड उपक्रमडपि तारश्चापराह्न पव सप्राप्यमानत्वात् । पव च- 

देवकाय तिथिज्ञया यक्यामभ्युदिता रविः । 
पिलकायं तिथज्ञया यस्यमस्तमिता रचिः॥ 
उदिते दैत भानो पिद्रयं चास्तमिते.रवो । 
दिमुष्टन विरन्दश्च सा तिथिहव्यकव्वयोः॥ 

त्वादि सामान्यवर्नान्युपपद्यन्ते । अन्यथा पावेणमात्रविषयत्वे स. 
ङ्ाचापत्तः। न चोापक्रमप्रभतिसमात्तिपयम्तं पावण पवापराहसम्बन्धात् 
(प्रयास्तं" इतिवचनस्य तद्धिषयत्वमवास्त्विाति वाच्यम् । शुङ्कपक्षगत पाष. 
णस्यापि पृषह पवोपक्रमात् उपक्रमप्रश्तिसर्मात्तिपयन्तमपराहसम्बन्ध।- 
भावात । 
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टङ्क पक्षस्य पृचह्न श्राद्ध कुयादिचश्षणः। 
छृष्णपक्षऽ्परक्ते तु रोहण तु न रुक्घयेत् ॥ 

इति पावणं प्रङृव्यान्रघानात् ¦ तस्मात् ययास्तमित्यादि न पाच 
णस्स्तमयव्यापितिथिविधायकं किन्तु सवपिरये खवैदूपवाक्यप्राप्तास्त. 
ह यत्यापितस्वानुवादमात्रम् । पतन - 

दैवे कम्मणि सम्प्राप्त यक्यामभ्युदिते रविः। 

सखा तिथिः सकला ज्ञेया पिहकरेऽय चापराह्धिकी ॥ 
इति माङुण्डयवचनमपि सल्यप्यपराह्सममिष्याहारे सवेपिडथ विष 

यत्वनेव ०्याश्यातम् । तस्म!दुकक्तयुक्त्या पिञ्च खचंवाकयात् , देवे युष्म. 
वाक्यात् , युग्मवाक्रयविरोध तदविषयतिथिषु च श्ुक्तकष्णवाक्यान्निः 
पाय हति सिद्धम् । यत्न पृवविद्धाया ग्राह्यत्वं युग्मादिवाङ्यादवगतं यथा 
द्वितीयाविद्धायास्ततीयायास्तचर तृनीशाया द्धितीयादिनास्तमयात् पूर्वे 
त्रिमुहत्तायास्ततोाऽधिकाया वा सतव पवाग्राद्यत्वम् । नतुततोन्यू 
नायाः सस्व । पवं यत्र उत्तरविद्धाया ब्राद्यत्वं युग्मादिवाकयादवगतं 
यथ। तृतीयाविद्धाया हितीयायास्तत्र द्वितीयायास्तृतीयादिन उदया 
द्व चिसुहरत्तीयास्ततोाऽधिकाया चा सत्वे पव तत् नतु ततो स्युनस्व। 

पकश्चद्येऽपि त्थथर्यास्नियि पृक तथोत्तसम् । 
त्रिभिमुहनर्तिध्यन्नि स्मभान्याऽयं विधिः स्मृतः ॥ 

इति पेठानसिवचनात् , 

उदिते दैवतं भानो पिच्य चास्तमिते रबो। 
द्विमुहत्त चरिरहश्च सः तिथिहम्यकष्ययोः॥ 

इतिविष्णुघम्मेत्तरवचनाश्च । गरस्नमिते इव्यादिकम्मणि क्तः । अस्तं गन्तु 
मारष्च इत्यथः। अस्तमयोत्तरमन्टो ऽसत्वाह । अत्रोदयम्यापिन्या दिसु- 
हत्तसत्तास्तमयम्यापिन्याखिमूहत्तसत्ता विघीर्ते । न तु ह्ये योदय- 
व्यापिनी कव्ये यास्नमयग्यायिगी तस्या द्वितरिमूहुत्तसत्तोददयाकेशेष- 
णस्याविवक्षितत्वात् । असत पत-- 

यां प्राप्यास्तसुपेत्यकंः स। चत् स्यात् िमुहुत्तंगा। 
धम्मक्ृत्येषु सवेषु सम्पूणा तां विदुवंधाः ॥ 

इति रिवरदस्ये सामान्यतो खम्भङृत्येष्विव्युक्तम् । विष्णुधम्भवक्ये च 
विमु तग्रदणमयुकस्पत्वन द्रष्टभ्यम् | 

तरिमुहूत्तो न कन्तेव्या या तिथिः क्षयगामिनी । 
मुह चापि कत्तव्या या तिधिद्धद्धिगाभमिनी ॥ 

धा० स ४ 
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इति दक्षवचनऽपिशब्दश्रवणात् , पूर्वाद्धं क्षयगामिन्याक्ञसुः 
ह् तताया निवेस्य प्रास्िपूवक्रत्वन वद्धिसाम्पयोन्निमुहुत्तत्राह्यवाल- 
ङ्गच्च । घस्तुनस्तु पूवोन्राद्धयोरेकवाक्यताथमुत्तराद्धगतापिशब्दानु 
षङ्घण द्मुहूत्ताचुकस्पस्तुच्य थत्वमेव युक्त नतु स्वतन्त्रो निषधावा 
कयमेद्ा पत्तः । पतनाय स्वतन्त्रो निषधः अतस्तत्र चनुथमुहुत्तेस्पारशनी 
ग्राह्या हति माधवोक्तमप्यपास्तम् । पव यन्र पृश्रवद्धातच्तरवद्धावा निषि 
भ्वते सश्रापि बदि पृदातिाधर्वीधक्षा यथा प्रनिपत् द्वितीयायास्तत्र प्रति. 

पदुकयानन्तरं चिमुहत्ता ततोऽधक्रा बोत्तरतिथवोधका, यदि उत्तरति- 

थथाघका यथा द्रिलाया प्रातपदस्तन्र देताया प्रतिपादने ऽस्तमयात् 
वाक् त्रसु ततोऽधिका घान ततो न्थुनति। 

पक्षद्वये ऽपि निथयस्तिथ पषा तथास्यम् । 
जिभमष्टतविध्यन्ति सामान्पोऽयं [वधिः स्मृतः ॥ 

इतिपठानसिवचनात् । यान तु- 
वलोपवासदानाद घररिकक्रापि या भवेत् ) 

तथा, 
आदिव्यादयवलायां या स्ताक्ापि तिथि्सवत्। 

इत्यादा त्रमृह चन्यूनाया आवि सम्पृणत्व प्रतिपादकानि तान्य 
प्राकपाट आस्मयाघकरणन्यायन त्रिपु चवधस्तावकानि स्ताकार्पात्यः 
पिह्ब्वापादानादहित्यलम् ) अयं च नणयोर्हारात्रसाध्यापवासादि 
कम्मातारक्बषयः उपन्रासदा तु या वृचादन शुद्धा सत्युत्तरादन 

नास्त त्रिमृहूत्तन्युनास्त वा तन्रायुग्माप्पि पृववात्रमुहत्तन्यूनाया युग 
शास्राचिषयत्वात् । यातु पृवादकन तिमुहत्तावद्धात्तरदनि (तमूहुत्ता 
तताऽधका षा तत्र युग्मवाक्वान्नणयः। न चोत्तराया युग्मवाक्षयाव, 
षयभूतत्व ऽपि पूरवे काया । पृवादनऽहारात्रकालस्यापेत्वाद्तिवाच्यम्। 
युग्मत्वनापक्र मक्रालोनत्वन च बषलोयस्त्वात् उपवासस्य च सङ्कल्पः 
रूपत्वात् तद्य च "प्रातः सङ्कदपयेद्धिद्धान" कतथचनन प्रातःकाल 
विधाननोत्तरातिथः प्रधानक्ालस्वाश्चति कचिद् वदन्ति । दमाद्रिमदनरत्नये, 
स्तृपवाल तु यच पूवाताथविद्धाश्लरा निषिद्ध। यथा प्रततपद्वद्धा छती. 
या तच्र चमुहसन्यूनयापि प्रतिपदा विद्धा द्वितीया यद्ुत्तरदिने घिमु 
हत्तन्यूनाप्यास्त तदाच्रव । 

धारक्राधं चत्रमाग चा स्वर वा दुषयात्ताथम् । 

पञ्चगव्यघटं पूणे सुराया बिन्वूको यथा ॥ 



[ कन 

सामान्यतस्तिथिनिणेयः। २७ 

तथा, 
सवेप्रक्ारवधोऽवमुपवालस्य दुषकः। 

तथा उपवाख प्रक्रम्य - 

घरिकामात्रवेधोऽपि दृषयत्युत्तरां निधिम् ॥ 
दतिषरत्रिंशन्मतानिगमस्प्रत्यन्तरोदषकवेधोकतेः । 

उदये तुपवाखस्य नक्तस्याश्तमये तियः। 
तथा, 

वतोपवास्रनियमे घरिकेकापि या भवेत् । 
उदये सा तिथिग्राह्या चेपरीता तु पेतृकरे ॥ 
आदित्योइयवेलायां यास्पपि च तिथिभवेत् । 

पणा य्येव मन्तव्या प्रसूत। नोदय विना ॥ 
हत्या दिबोधायननिगमादिवचनेः स्वद्पाया अपि उदयगायिन्या त्रा 

हात्वामिधानात् । यद्। तुत्तरदिने स्वल्पापि न लभ्यते तदा निषिद्ध पूष 
तिथिदद्धण्युपोष्या । 

अविद्धानि निष्द्धिश्चेन्न लभ्यन्ते दिनानित्। 
मुह् चः पञ्चमिचिद्धा प्राह्यवेरूादशी तिथिः ॥ 

तदधेविद्धान्यन्पानि दिनान्युपवसेन्नरः। 
इति आष्यरूङ्गेक्तेः । (निषिद्धेरविद्धानि चन्न लभ्यन्त दव्यन्वयः। पञ्च 

मुह् चैविद्धावा पएक्रादस्या प्राह्यत्वं च यदा दशमी पञ्चमुहत्ती परदिन 
पकाद्शी दिमुहत्ता द्वादशी चक्षय गता तदा ज्ञेवम्। अरुणोदयम।- 
रभ पञ्चमूह् सेवेध इति मदनरले । तद॑द्धविद्धानीति तु निषिद्धवेघोपल. 
लक्षणम् । घरिकाद्ध त्रिभागं वेत्यादिवाक्यानुसारातु । यत्र तु पूवैविद्धा 
भ्राषयेव्युक्तं तत्र त्रिमुहू तेवेघ पवेति विशेष ईइति युक्तम् । 

इति श्वीमरघक्रलसामन्तचक्रूड।मणिमरीचिमज्जरीनिराजित- 
चरणक्रमलश्रीमन्महासजाधिराजग्रतापसद्रतनुजश्रीमन्मह। 
राजमधुकंरसारय् नुश्रामन्मदाराजाधिराजचतुरुदधिबल 
यवसुन्यरपुण्ड्र [कावक्सद्नकर-श्रविरालदहदवाः 

द्योजितश्रीरसपण्डितात्मजश्रीपरश्ुराममिध्रञुव 
सकलविद्यापासवारपारीणधुरीणज्गदारि्यः 

महागजपारान्दर विद्रज्जनजीवात्. 
श्रीमन्मिनश्रमिश्र्ृते भ्रीवीरमिनश्रोदयाभिधनिबन्षे 

समयप्रकारो सामान्यतिथिनिणेयः। 



२८ वरिरभन्रादयस्य समयप्रकाश्चे- 

एव सामान्यतस्तिथौ निर्णीवायां विक्िषतस्तिथिर्भिर्णीयते । तन्न 
प्रतिपक्तावाक्निण्(यते । तस्था मुख्यत्वात् । प्रतिपदुपवासेषु शङ्का रष्णा 
घा पूवव । 

प्रतिपत् पञ्चमी चेव उपोष्य पूवसयु ता । 
शति जाबल्विचनत् | 

प्रतिपत् पञ्चमी भूता साधित्री वरदृणिमा । 
नवर वङमी चव नोपोष्याः परसंयुताः॥ 

ति ब्रहमवेवर्तं परविद्धावा निषेधाच्च । यत्त॒ ~ 

प्रतिपत् सखद्धितीया स्यात् द्वितीया प्रत्तिपद्यता । 
ह्यापस्तम्बवचनं तवुपवःसेवरदेवकम्भेविषयम् । उपवाक्षेऽपि अन 

पराद्धिकप्रतिपद्विषयं च वक्ष्यमाणवचनानुखारात् । इदं चोपवासेतरदेव- 
कम्मेण्युत्तरविद्धाया ग्रहणं तत् कृष्णपषे । द्युङ्घ पक्षे प्रतिपद्यप्यमावास्ये. 
तिपूर्वविद्धाया एव चिघानात्। न चेतद्प्युपासमातन्न उप्तष्धियतामिति 
वाच्यम् । शुञ्कपक्षप्रतिन्मा्रातप्रययुरमवचनस्य विशष्यत्वे श्ुक्रकृष्णा 
मयस्राधारणस्पवासव(कयरूपश्वदारायागात्। न च सामान्यवाकंयान्येव 
विशषरूपण युग्मवाक्यनोपस्ह्ियन्तामितिवाच्यम् । तन्मते युगभवाकय- 
स्य उपवास्।तिरिक्तदेवकम्मवषयत्वस्याप्यतद्य ्राच्यत्वाचनेवापवासेऽपि 
सिद्धो साम।(न्यवचनानयथकवापत्तः | भाववाचाय॑स्तु उवपसंहारमेव मत्वा. 
पस्तम्बवाकपात् रष्णोपवासरप्युत्तपव प्रार्यः । दैवन्तरेषुतु र 
ष्णाया उत्रविद्धात्वं श्युङ्धायाश्च पृवविद्धातवभावचादमेव । इद् चोप- 
बालि दृवान्तरेषु च शुङ्कायाः पृेविद्ध।त्वन सायं जिमूडुत्तघखस्वे किन्तु 
आपराह्निकषया पच । 

प्रतिपत्तम्पुली काय। या मेदापरसहिकी । 
इति स्छन्दोक्तेः । यत्त॒ भोडेः एतस्य वचनस्य निम्परसवं, समख 

भ।पराह्नकपित्य विषयत्व पच्छष्द्यागात । वचनान्तसरप्राप्नां पिनत्यथा 

पराहिकोमुदहिदय सम्मुखात्वस्य लाघवेन विधामादव्युक्तम्। तन्न । 
तथात्वे प्रतिपर्पुरस्कारेण सम्मुख।त्व विधानानयेक्य।पत्तेः । 

प्रतिषत् सेव विश्चिया या मवेदापराह्निकी । 
देव कम्म तया कायं पितर्य च मजुरजर्बात् ॥ 

इति माधवादादहृतव्य।सवचनाविराधाच्च । यदपि च यनछष्दयोगाद्।. 
पराह्धिकया इदे दयत्वमुक्तम् । तदप्पयुक्तम्। उक्तयुक्त्या सम्मुखीमुदि- 

यापराह्विकत्वस्येव विधेयत्वावगमात् । यच्छम्दयोगस्तु भ्यवदहितक. 
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ल्पनयापि न दुष्यति “यदाहवनीये ज्ुदोति''¶तिचत्। यद्। तु सम्पुख्या' 
पर।दहविकी न रम्यते तदोत्तरेव “प्रतिपत् खद्धितीया स्यात्"इति सामान्य 
वचनात् । माधवस्तु त्रापि सायान्हग्यापिन्या प्राह्यत्वमाहानुक्रस्पत्वात्। 
शष तु सामान्यनिणेयाद्वसेयमिति । चत्रशचङ्कप्रतिपत्तु स्तवत्सरारम्भाः 
दिभ्रयुक्ताभ्यङ्गादावौदयिकी श्राद्या। 

चेश्र मासि जगत् ब्रह्म ससज प्रथमेऽदनि । 
शुङ्कपक्षे समध्र तु तद् सूयोदये सति ॥ 

इति त्राद्ोक्तेः । दिनद्वये तत्सखवासस्वयाः पूलव ) 
चेत्रसितप्रतिपदि या वारोऽर्कोद्ये स वषंडाः। 
ङदयद्वितये पूवा नोदययुगलेऽपि पूवा स्यात् ॥ 
इति ज्योतिनिबन्धध तवचनात् । 
वत्छरादौ वसन्तादौ बलिराज्य तथेव च। 
पूवेविद्धेव कन्तेव्या प्राततिपत् सव॑दा बुधः ॥ 

दति बद्धवशिष्टोकतेश्व । नवरात्रारम्भग्रतिपत्त॒- 
अमायुक्ता न कन्ते्या प्रतिपञ्चाण्डकाचने । 
मुह चमात्रा कत्तभ्या द्वितीयादि गुणान्विता ॥ 

&ति देवपुराणवचनात् । 

तिन्ञो यताः पयः प्रोक्तास्तिथयः कुरुनन्दन || 
कासिकाभ्वयुजार्मासोश्चेते मास्ति च भारत |॥ 

दति प्रतिपवमुपक्रम्य ब्रह्मपुराणाच्च परयुता काया । यत्तु- 
देवीपुरणि, 

श्यणुं राजन्! प्रक्ष्यामि चण्डकापृूजनक्रमम् | 
आआद्िविनस्य सिते पक्षे प्रतपन्छु द्युमे शिनि ॥ 

ष्व्युपक्रम्य-- 
युद्धे तिथो प्रकत्तद्यं प्रतिपर्चोध्वगामिनी । 
अदयास्तु नाडकस्त्यक्त्वा षडर उदशापिता॥ 

अपराह्न च॑ कत्तव्य दुद सम्तातकाङाक्षाभमः।* 

इत्यापराह्धिकया प्राह्यत्वपुक्तं तत् परदिने प्रतिषदोऽभावे केयम् । 
पृवाविद्धा तु या श्चु्षा मषेत् प्रतिपद्ाष्िविनी 1 
नघरान्रवतं तस्यां न कत्तेभ्यं श्युभेच्छुना ॥ 

हति मक्ण्डेयदेवीपुराणयोः पूवेविद्धानिषेधाच्च। विशेषो नवरत्रे 
$ वक्ष्यते । बल्युट्लवप्रतिपन्तु पूवो «वस्छरादौ वसन्तादो?ति पूर्व. 
दाहतवचनात् । 



३० वारमभिध्ादयस्य कषमयप्रकाश-- 

पृवेविद्धा प्रकतग्या शिवराश्रषेलेोदिनम् । 
ति पद्मेोक्तेश्च । अन्यविशचेषो दीपोर्सवे वक्ते । दोलाद्रा प्रतिपते 

ओद्यिकी । 
्रधृत्ते मधुम।स तु प्रतिपद्युदिते र्वो | 

इति भविष्योक्तेः। उभयत्र तथात्वातथात्वयोस्तु वर्सरादौ बसन्ता 

दाविति वचनात् पूर्वैव । इय कामपूजायां प्रातयुता ब्राह्या । 
बरसे तुषारसमये सितपञ्चदद्यां 

प्रातवसन्तमये खमुपस्थिते च । 
सम्प्रादय व्यूनक्ुसखुमं सदचन्दनन 

सत्यं हि पाथ! पुरुषोऽथ समां सुख) स्यात् ॥ 
इति पुराणसमुच्चयाक्तेः । भाद्रहुङ्कप्रतिपन्महत्तपवते रद्रवनत्वात् 

पूवो ग्र्या | 

सुद्रवनेषु स्वषु करैव्या सम्मुखी तिथिः। 
इत त्रह्मु्रषत्ताफः । 

अथ द्वितीया निर्णीयते । 
साच सवदेवका्येचु शुक्त परा कृष्णा तु पूवा प्राह्या। युग्मास्नीति- 

परविद्धान्राह्यत्वप्रतिपाव्कस्य निगमवाक्यस्य-- 
प्रतिपत् सद्वितीया स्याद् दितीया प्रतिपष्चता। 

ईव्यापस्तम्बरवचेनन, 

प्रतिपत् सम्मुखा कराया द्विचीया द्विजसचम | । 
इति ब्रह्मववत्तवचनेन च विरोध- 

शुङ्कपक्चे तिथिग्राह्या यस्यामभ्युदरितो रषिः। 
कृष्णपक्ष तिथिग्राह्या यस्यामस्तमितो रविः॥ 

इति माकरण्टेयवाक्थन व्यवस्थाविधानाठ । काचन्तु युग्माग्नीति वाक्ये 
"“चतुरश्या च पूर्णिमा” इति पौणमासीस्रमनिव्याहारात् सच वाक्यं 
स्वत पव शुद्कुपक्षविपयसित्ति न शुद्धपक्षे इत्यस्य ग्यवस्थापकत्व मिति 
चदन्ति। तन्तु लमरभिव्याहारषूपसक्निधिवशेन सामान्यविषययु गादिश्चुति- 
सङ्काचायागात् प्रतिपध्प्वमावास्येति पक्षद्रयवस्येमाप्रतिपत्समभिग्या- 
दाराश्नायुक्तमिति पृांकतैव व्यवस्था ज्यायक्ली । नन्वेव युगमादिवाक्या- 
नां सवेदेवकायतिथििषयत्वे- 

पकादद्यषछमी षष्ठ द्वितीया च चतुवृदशी । 
जयोद् शी अमावास्या उपोष्याः स्युः परान्वताः ॥ 



विश्चेषतस्तिथिनिणये दितीयानिणयः। ३१ 

इत्युपवासमाश्राविषयकप्ररान्वितामग्राह्यत्वप्रतिपाद्कविष्णुधमेत्तिरवा. 
कयानथक्यं स्यात् । पएतद्वचनाभावे हि- 

तृतीयेकादश्ची षष्ठी तथा चेचाष्टमी तिथिः । 
षेधादघस्ताद्धन्युस्ता उपवासे तिथीरित्विमाः ॥ 

इति नारदीयवाक्ये तृतीयाया द्वितीयादूषकत्वाभिघानद्कारा उपवास 
परविद्धद्वितीयाया निषेधात् सा उप्वासातिरिकतदैवविषयेव स्यात् । 
विष्णुधरमोत्तरवाक्येन च उपवाख पव पुनः पररान्विताविधाने खति विध. 
निषध्योर्विराघ सति श्रुङ्कङृष्णवाक्रयास्यां व्यवस्थापनात् । तथाचात्र 
उपवासग्रहणस्य उपलकश्चषणमान्नपरतया परवद्धायाः पृचविद्धाया् 
शाङ्गरृप्णपक्चव्यवस्थया सवदवाव पयत्वं सद्धं भवति । पवं सवत्र खा 
प्रान्यतो निणौतऽये वहाषता निषध पुनविशेषविधानेस्य इदमव प्रया. 
जने द्रष्टभ्यम्। यच्च कष्णद्वितीयायाः पृविद्धाया प्राह्षमुक्तं तत् 
पवाहसस्पक सस्येव । 

प्रतिपत् सम्मुखी काया या भवेदापराह्निको । 

पावाह्िकी च कत्तव्या द्वर्नाया तादी विभा! ॥ 
हति स्कन्दपुराणवनचनात् । चस्त्वयं । तादशी सम्मुखी पृवाविद्धत्यथः । 

अस्य च वाक्यस्य पौर्वाह्मिकत्वपृष्ावद्धत्वाभयविधानपरत्व गोरवप्रस- 
छात् । यत्र पृवाच्खत्व प्राप्त तत्रव पा्वाह्नकत्वावधानात् कष्णप्रक्षाचष. 

यत्वमेव । अस्मिश्च वाक्य यद्यपि पृकाह्ापराह्वशब्ददशनात् दधा गव. 
भाग पव प्रतिभासत । तथापि सायान्हमात्रस्यापिम्यामविद्यमानस्यापः 
र।ह्विकत्वस्य द्वधावमागपक्नससम्भवात् पञचधाविभागपक्लापादाननव।- 

पराह्निकत्वमुपपादनीयप्र । नथा चख तत्साहचर्यात् पौवाह्नकत्वमाप 
पञ्चधाविभागपन्नणव, अन्दः पर्वों मागः पुवाह्न इन्यव व्युत्पत्या प्रालः- 
कालसम्बरिधत्वप्तव ध्याख्ययम् । नन्ववं व्याख्यान पतस्वाः हुद्धत्वादेव 
ग्राह्यत्व प्राप्तमात वच्नसदमन्थक्र स्यात् । मवम् । प्तद्खनाभाव हद 

या पूचद्युः खव प्आतमकार परित्यज्य प्रतरृत्ता परद्यश्च त्रिसुहूत्तां ततोऽ 
धिकावासा ृष्णपक्षगतत्वन प्व॑व ग्राह्या स्यात्। पतद्चनसस्वे तु 
तस्याः पावाह्नक्त्वाभावाद् । परश्चश्च परविद्धावचनानां युग्माभ्नीत्य। 
दानां प्रवृत्तः परस्या पन ब्राह्यस्शस्लद्धरित्यस्थ वचनस्य प्रयोजन 
व्यतिरेकतः सिद्ध भवति ¦ 

ननु युग्मादिवाक्ानां शुङ्खकृष्णवाक्षयाभ्यां श्ङ्कङूष्णविषयत्वन 
व्यवस्थापितानां कथं रष्णपन्ष प्रवृत्तिः ? इच्यते । युग्मादिं 
वाक्याना दताया प्रातपद्युताःहत्यादिवचनेविरोघ खलु श्ुङ्गकृष्ण- 



३९ वीरमिनत्रादयस्य समयप्रकाशे- 

वाक्ययोभ्यवस्थापकत्वम्। यदा तु तानि वचनानि पोवांदहिकीत्यनेन वि 
शेषव चनेन खम्बध्यन्ते या प्रतिपद्युक्ता ग्राह्या सा पोादहधिकीर्येवमर्थतया 
तदा पतादइशनामेव युग्मा्नवाकयविरेधात् श्ु्खृष्णपक्षपरतया 
व्यवस्थापनम् । या तु सै प्रातःकाल परित्यज्य प्रवच्चा परदिनेचनतन 
मुहस्ता ततोऽधिका च त्यां पूवेविद्धाग्राह्यत्ववचनाभावात् भवेदेव 
युगमवाकयानां पवुत्तिरिति। या तु परदयुखिमुहू तन्यूना क्षा पूवांहसंस्प 
शामावऽपि पृकव ब्राह्या सन्देहाभावात्, परविद्धावचनानामप्रषुत्तेश्च । 
प्राश्यास्तु हदु धचनं न लिखन्ति। माधवानन्तभदटमते तु सवा हितीबा पर 
तथा च~ 
मावः, 

पृवंद्युरसती प्रातः परटदखिमूहरग।। 
स! द्वितीया परोप ष्या पवविद्धा ततोऽन्यथा ॥ शति । 

ध्ावणादिमास्रचतुष्टयासितपक्षद्धितीयासु अशुन्धकश्यनाख्ये बते 
चन्त्रोद यध्यापिनी भ्राद्या तस्य चन्ध्रादये विधानात् । चन्द्रोदयवतत्व 
चस्य 

चन्द्राय चाश्यां दातव्या द्ध्यक्चतफरदिभिः। 
६तिपुराणान्तरवचनात् । वत चाक्तम्- 

भविष्य, 

अश्ुन्यश्चायन नाम द्वितीयां सृणु भारत ।। 
यामुपोष्य न वेघव्यं स्न प्रयाति नर।धिप | ॥ इति । 
अञ्रोपोष्यत्यनेनोपासनमुक्त न तु भोजननिवरत्तिः। 
नक्तं प्रणम्यायतने हारं भुञ्जीत वाग्यतः । 

इतिपुराणान्तरे नक्तभोजनविधानात् । दिनदये चन्द्रादये ततक्षतस्वास 
स्वयोः परेव । 

चतुष्वासितपक्षिषु मास्तषु धावणदिषु । 
अश्युन्याख्यं वत कुवाज्जञयय। तु फराःधिक्म् ॥ 

इततिपुराणान्तरे जयायुक्ताविधानादिति मदनरलः । कासिकशुङ्कद्वितीर। 
यम्रपूज्ञायामापराह्िकी प्राह्या । 

उजं श्चुङ्कद्वितीयायामपराह्धऽचयदयमम्। 
इतिस्कान्दक्तेः | 

भविध्ये-- 
प्रथभ। भावने मासि मासि भदे तथा परा। 
ठृतीयादषयुजे मगक्ति चतुथी कार्तिके भकषत् ॥ 



तृततीयानिणयः। ३३ 

अ।वणे कटटुषा नाप तथा भाद ख गीर्मना। 
आदिवने प्रनसन्ारा कात्तिक यास्यक्रा मत।॥ 

ह्युक्त्वा प्रथमायां वत ह्नायाखं सरस्वतीपृजां नुनीयायां धाद. 
पुकत्वा चतुथ्वासुक्तम-- 

कात्तिक शुक्र पक्षस्य दनलोयायां युधिषिर !। 
यमो यमुनया पूवे भाजतः स्वगृहऽ्चितः॥ 
अत्ता यमद्धिनीययं त्रिषु लाक्रषु विश्रुता । 
अस्यां नजगरह सप्र | न माक्तष्य तनः नरः 
सहन मागनीहस्ताद्दोक्तव्य पुषटिवद्धनम्॥ 
दानानि च वप्रदयानि सगिर्नभ्यो विधानतः, 
सका भगिन्यः सम्वृज्या जावे उत्तिपन्ञकाः ॥ 

प्रतिपन्नकाःमगिनीत्व परिकद्प्ता इति देमादिः । 
हति द्वितीयानिणयः । 

अथ तृतीयानिभयः । 

रस्मातृतीयातिःर्का तुनी उपन्स्पदिसकरुदेवपु चतुर्थीयुता 
ग्र्या । तदुक्तम् -- 

तद्यवेवतत, 
रञ्मास्या वजाशन्या न् तृतीयां दिञज्जसत्तमाः। 
अन्येषु खचक।यव गणयुकता प्रशस्यते ॥ 

गण .ज्चतु्थी | 

तऋ।परस्तभ्वः-- 

चतुर्थासयुताधा च सा तृतीया फटप्रद्ा। 
अवे्रव्यकरी सीणां वुजपोजप्रदायिनी ॥ 

अधर चतुथायुततृतीयाय्यः प्रह्लाश्रकणन विधयनावगम्यने। द्वि. 
नायायुक्ततृरतावाया निषधश्च श्रूयत । तथाच- 

स्कन्दपुराणे, , 

द्वितीयया तु या विद्ध्। तृतीया न ककाखन। 
कतबया वनििस्तात { घम्मकामायतस्परेः ॥ 
विहयिकां तु रम्भाख्यां तृतीयां पुण्यवर्धिनीम् 1 
तश्चा ऋषिः प्राक्त वचनं कृत्तिकासत ! ॥ 

नरदेव च- 
तृतीयात् न कत्तव्या द्वितीयापहता विभा !। 

9 (~ 

द्वितीयया युनांतांतु खः करोति नराघमः॥ 

वी० स० ५ 



क, क 

३४ वीरमिनच्रोद्यस्यं समयप्रकाशे-- 

संवर्सर्छृतेनेह नरो धर्म्मेण मुच्यते । 
तथा, 

दवितीयाश्चषसयुकतां कुरुते नृपसत्तम ! | 
स याति नरक घोर कालसूत्र मयङ्करम् ॥ 
दवितीयाश्चषसयुक्तां या करोति विमोहिता । 
सा वैघभ्यमवाप्तोति प्रवदन्ति मनीषिणः॥ 

श्कन्दपुराण- 

तृतीया तु न कत्तव्य द्वितीयाक्षयुता तिथिः। 
या करोति चिमूटढ। खरौ पुरषो वा शिखिध्वज || 
दितीयासयुतां तात । पृदधम्पादू विटुप्यते ॥ 
विधधात्व वुमगत्व मवेश्षवात्र सशयः । 
कलाक्ाष्ठापि या चव द्वितीया सम्प्रद द्यते ॥ 
खा तृतीया न कत्तेव्या कत्तव्या गणसयुना । 
य ¶ईच्छरत्परमं गुह्य त्रतकत्ता शिखध्वज !॥ 

भविष्यप्पुराण- 
कायी द्वितीयया साद्ध न तृताया कदाचन । इति । 

अश्र“ रम्माख्यां वजयित्या'' हति 'विहायेक्रां ठ सम्मास्यां”६ति च 
श्रवणाद्रम्मावते दितीय।युक्ततृर्तीया ग्राह्येति गम्यत साक्षाद् विघानाश्च । 
यथाक्म्- 

स्कन्दपुराण, 

बृहत्तपा तथा रम्भा साविन्ची वटवेतृकौ । 
कृष्णाष्टमी च भूता च कत्तव्य सम्मुखी तिथिः ॥ 

तथा, 

हृष्णाष्टमी तथा रम्भा तृनीया परपेतृक्ो । 
बृहत्तपा तथा वब्रह्मन ! कत्तव्य! सम्मुखी तिधिः ॥ 

पवं च युग्मान्नीतियुग्मवाकयमपि रम्मावतविषयमेव। न च द्वि 
तीवायुतवतृतीयानिषधाः चतुथायुततृतीयाविघ्यं उपवासमान्नविषयाः। 

पकादश्यष्टमी षष्ठौ पोणमासी चतुदंशी । 
अमावास्या तूया च ता उपोष्याः परान्विताः॥ 

इति बृहस्पतिवचनानुगुण्यादितिवाख्यम् । 
अन्येषु सवकायचु गणयुक्ता प्रशस्यत । 

हस्यादिव चनेघु उपवासरभ्यातरे्तकायऽपि परिद्धाश्व लङ्कात्तनात् । 
पकाद्द्व्टमीतिषाकयं तु तियिविशचेषे उपवासे प१रविद्धत्व प्रतिपाद्य 



तृ्तीयानिणंयः । ३५ 

ति। नतु का्यन्तरे परविद्धत्वं नैवत्तंयति । उभय।ैत्वे वाक्यमेदप्र- 
सङ्गात् । केचित्त द्नीयायुक्ततृतीय(विषिः शुह्धतृतीयाधिषयः। निष 
धस्तु इष्णततीयाविषयः । नचेवं रम्भावाकयननयकं स्यादितिवा- 
च्यम् । पकादश्यष्टमीतिप्रागुक्तवचनवशादुपवासे शुङ्कपश्नगताया अपि 
तृतीयायाः परविद्धत्वान्नयणात्तदपवादस्वेन रम्भावाकयारम्भोपपत्तरि. 

त्याह । तदयुक्तम् । वेपरीत्यस्यापि वक्तुं शच्चत्वात् । द्वितीयायुत 
तृतीयाेचधिः छृष्णतृतीयाविषयः । निषेधस्तु शङ्कत तीयाविषय इति । 
क्तिञ्च ~ कि २ 

शयु पक्चे तिथिग्राह्या यस्यामभ्युदितो रबिः। 
कृष्णपक्ष तिथित्राह्या यस्यामस्तमितो रविः ॥ 

इतिवचनं धिपरीतमेवायमवगमयति । अत्र हि प्णपक्षगतायस्त. 
तीययास्तययेस्यामस्तमितो रविरिविद्धितीयायुनाय प्रह्यत्वं मरतीयते । 
शङ्क पक्चगत।यास्तु तस्या एष तियवस्यामभ्थुद्दिता रवरिति चतुथी. 
युताया प्राह्यत्वम् । वस्तुतस्तु न धुङ्करूष्णभनईन विधिनिष्रधयो्रिंषधः 
ग्यवस्था युक्तिमती । तथालति दितीवायु कत् तावानव्रेवकरानां चतुर्थी. 
युक्ततृतीयाविघायकानां च प्रागुदाद्वतानां बहूनां लङ्काचापत्तेः। अस्म 
त्पक्चितुन तथा वाक्रयल्लद्ुचः। रम्मवव्रतपारत्यायन द्वितायायुततृर्ती- 

यानिषेधानां चतुथीयुततृतायाविवाना च शुङ्गपक्षऽपि भरत्तरङ्गाक- 
रणात् “अन्येषु लवकार्थवुः' हत वचन च भव्स्पन्ते बध्यते, कवर यु. 
ग्भवाक्षयमेव तु रम्मावतःवेषयत्वन।स्मत।क्षे ्ङ्क(च्थते ईति विशेषः। 
अय च द्वितीयावधः स्वद्पाऽपि स्याज्यान तु भुहुचजयपरिभमित पव । 
धद्वितायाशेषस्युकता'' “कलाकषछ(पि या चव” इव दिविचनेम्पस्तथावः 
गमात् । अत प्व तृतीयापि चतुथायुता स्वस्पधपि ब्रह्यानतु जिनुद्र- 
तेत्वकम्मकालत्व।द्रः । अय -च।द्पस्वापि द्तीयावधस्य निषेधः, 
अष्पोत्तरतृतीयापरिप्रहश्च यिष्टाचारात् ग रोदेवत्यवते्रय पव। व 
न्तरेषु तु निषेष्यद्धितीयावषेवाद् खनु चत्वनादरणाचमेव यद् तुत्तर- 

दिने अद्पापि वता न ठङम्बत तदा सवततषु दद्ुतयायुक्तात 

प्रद्यव । व = ॥ 
पकदश्यावतपा च ब्रा च्व जबदद्द्चा। १ 

पूवविद्धापि कत्तव्या यदि नस्यात् परऽहनि॥ 
इति बृद्धवसिष्ठवचनात् । यद्ा तु पूवदिने वतीया युद्धा क्षती उच. 

श्दिने वद्धैते तद् श्ुदामे स्यक्त्वा चतुर्थीयुकतेव ब्राह्या “गणयुक्ता 
प्रचस्थत'त्यादिवचनेः चतु।युकायाः प्रारास्स्यावगमाषदेति कचित् । 



३१ वरिभेन्रादयस्य.समयप्रकारे- 

अन्ये तु पताह शाविषय निषेधवाक्यानामप्रवृत्तेः शुद्धाधिकायामप्युत्तः 
रविद्धिव तृतीया भ्राहात्येतदथंग्रातिपादकस्य वचनस्यानुपलम्भात् 
गणयुक्तादिषाक्यानां च तृतीयायाः द्वित्तीय।वेघचतु्वधयो; सताः 
पूवेविद्धा वा ब्राह्या उत्तरावद्धा वा ग्राह्या इत्यवं सन्देहे सति निणांयक 
स्वात् एतादश्चविषये च तिथेः पृणत्वन खन्देदावुद्यात् निणायकगण 
युक्तादिवाक्याप्रचत्तः पूर्वैव तुनीया ग्रा्येस्याहुः । नदयं सक्कुपः। रम्भाव 
तारिक्तेषु उपवासादिसकटरेवक्ायवु न द्वतीयाकद्धा वृततीवा ग्राह्य 
किन्तु चतुथायुक्ता। गोरीव्रतपु स्वद्पवापि द्वितीयया युक्ता वज्यांन 
दितीयायाचखिसुहूसत्तरादरः। तथा गोररोत्रत प्व भत्रिमुहुत्तापि चतु्थीयु 
त्ता ग्राह्या वत।न्तरेषु वेध्ववघक्रयोस्तृतीयाद्िताययांस्रमुहुत्तत्वमाश्रय 
णीयमेव । यदातु स्वट्पापि वृनीयोत्तरदिनि व भ्यते तदा द्वितीयाषि 
दापि सषवतषु प्राद्यत्र रस्मावते तु द्वितीयायुक्तष ग्राह्या तद्दछामे च 
द्वितीयायुक्तापि श्युद्धाधिका पुनः पूणत्वात् पूववादेषेति । 

&[त तुतायानणत्रः | 

अथ चतुर्धानिणयः । 

चतुर्थ पञ्चमीयुता प्रादा युगयूनाजीनिदाकताच् । 
पकादश्ची तथा दप अमावास्या चतुथा, 
उपोप्याः परखंयुक्ताः पराः वूचवण संयुताः ॥ 

इति वृदवरिषएवाक्यादच । विनःस्कवने तु सनीयायुकता चतुथी ब्राह्या । 

तवुकम- 
ब्र्मवेवत्त, न ध 

चतुर्थीसंयुताया तु वृताय स! फलद्हा। 
चतुर्थी च तृतीयायां महापुण्यफटप्रदा ॥ 
कन्तेव्या वतिभिष॑त्् | गणनाथसु्नाषणी । इनि । 

अश्न गणनायतिविश्ेषणसामथ्यात् गणनाथत्रने वृनीधायुक्ता चतु. 
थी प्राद्यति गम्यते । पव च- 

च तुथ(संयुता काय। तृताया च चतुथा । 

तृतीयया युता नैव पञ्चम्या कारयत्कवचित् ॥ 
इति यत् मविष्य्पुराणस्थय वचन, यच्च- 

चतुर्थीं चेव कत्तेव्या तुतीयाखंयुता विभो।। 
इति स्कन्दपुराणस्य वचन, तदुभयमपि गणनायव्तवि षयमेव । सि. 

द्धिविनायकवते च मष्याह्ृम्यापिनी चतुथा ब्रह्मा । 
च तुर्य गणनाथस्य मातृविद्धा प्रक्षस्वते | 
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चतुधा{निणयः; | २७ 

मध्यहृव्यापना सातु परतदचत् परऽहान ॥ 

हाते ब्रदष्षतिवचनत् । परतश्चत् परऽहनव्यस्थायमथः । याद् परेद्यरत 
मध्वाहृन्याप्तः तदव परऽदहान पञ्चप्राववद्धत्यथः । पक्षान्तरघु तु मातु 
िद्धव्र ब्रह्यात। 

प्रातः श्रुक्छतिरे; स्नात्वा मध्याह पूज्ञयेन्नृप |। 

इतिगणपत्तिकस्प सष्वाहस्य कम्मकालत्वावगमास्च । यदा तु पूवे. 
दिने मातृविद्धा परेद्यरेव च मध्यह्ुञ्यापिनी मवति तदा मातृचिद्धा- 
स्वगुणयेतिन परदिनि पव विनायकवतमनुष्ेयम् । तत्रेव कम्मक्रालत्याः 
प्तः । पव नागदेवताततेऽपि परध्याह्वत्यापिनी चतुर्थी प्राह्या । 

युगं मध्यान्दने यत्रे तत्रोपोष्य फणीदवरान् 
क्षीरेणाप्याय्य पञ्चम्यां पारयत् प्रयना चरः । 
विषाणि तस्य जद्प्न्त ग त 1दुष्लान्त पृक्षमाः ॥ 

इति मध्य नागपू्ञाविधानात् । प्तानंस्तु विशेषः। यदा पूरव॑द्य 
रेव मध्याह्वम्याप्तिः तदैव पवो । प्रक्चान्तरेघ्ु पञयसीयुक्तैव ब्राह्या पञ्च- 
स्या नागतियत्वेन तदृगोगस्व प्रा चस्त्यात् । केचित्त नागद्वतावतेऽप 
विनायकवचतवत् वृतीयायुक्ता ्राद्येत्वदुः । नदयुक्म् । माण विरहात् 
पृ्वादाहतमविष्यत्युराणस्यस्छन्दपुराणस्य वजयः; व्रमाणखपमित्तिचत् , न । 
तयोः सामान्यचः भर्तः । तत्र हि चतु तृनयिागुक्ता प्राहयेव्येतावत् 
प्रतीयते न पूननागचततुय। तृताचायुक्तानि । पूवाद्ाहतनद्मवेवत्तवचनानु 
गुण्याज्ञ गणन।(धसुताविण। च चतुच( चृोयायुकत। ब्र्यत्येतवेवेतयो 
वेचनयोह्यदयमवगच्छामः। तेन नागद्वलाव्रते पदिनद्कय मध्याह्न्या. 

प्त्यादिना चतुथभ्रिहणसन्देदे युग्मवाक्यात् परेव ग्राह्या, यदातु पृषे 
दिनि एव मध्याह्भ्याप्तिस्तद्ा कम्मकारखास्नस्य प्राबल्यात् पूवी भ्रा 
ह्या । यत्त-- 

द्वितीया पञ्चभ्रचेचात् दकश्शमी च अयोदश्ची। 
चतुद २ चोपवासं हन्युः पूवात्तर 'नथा॥ 

इति पञचमीयुक्तचठुनिषधङ् वचने तद्धिनायक्ङ्नतविषयम् । 
गोरवत तु तृनयायुक्तचतुथीं ब्राह्या वुवीयाया भौ रदेवतात्वेन तद्यो- 
गस्य प्राश्स्त्यातर । चतुथ्या गा।रौव्रत तु भविष्यतुरणेऽमिहितम्- 

विनायकं समभ्यच्यं चवुथ्या यदुनन्दन || 
सवविद्नविनिमुक्तः कायल्िद्धिमवाप्नुयात् ॥ 

हत्यसिधायनन्तरमवाभहितम्- 
निद्रां रति शिवां भद्रां कीति मेधां सर्स्व्रतीम्। 



३८ दारमिन्रोदयस्य सम्यप्रकान्ञे- 
क् 

प्रज्ञा तुष्ट तथा कान्तिं 
विध्ाकामे। विशेषेण पू. 

िङ्गपुरणेऽपि- 

चतुथ्बं तु गणेशस्य मैय्यांश्ष विघानतः। 
पूजां कृत्वा मेत् सिद्धिं सोम्यं च नरः क्रमात् ॥ इति । 

नारदीयपुराणेऽपि- 
माघश्चुङ्गचतुथ्थ। तु गौरीमाराघयेदृवुचः। 
चतुर्था वरदा नाम गौरी तत्र सुपूजिता ॥ इति। 
जया च यदि सम्पूणं चतु्थ( हसते पुनः 
जय। क्षव दि कत्तेन्या नागविद्धा न कारयेत् ॥ 

इति वच दमपि गो रीत्ते केमुत्यन्यपेन तृतीयायुक्तचतुर्था त्राह्य- 
तया प्रतिपादयति । अय हि अस्य चवचनस्याधः | यद्। परदिने चतुर्था 
हासेन पञ्चमी विद्धा भवति पूवेदिने पुनजंव। सम्पृणदिनव्यापिनी भव 
ति तदा श्द्ध। तृतायापि चतुये(वत प्रह्यानतु दोषमूविष्ठा पञ्चभी 
विद्धा चतुर्थीति । न च्विद् वचने चतुर्थावते दब्ुद्धतृवीयां श्रह्यतय। 
प्रतिपादयति पञ्चमीविद्धचतुर्थीनिषघपरत्वात् । उभमयपरत्वे च वा. 
कयमेदादिति । केचित्त ददं वचनं विनायक तविषयमित्यङ्गीह्ृत्यान्पथा 
ग्या चक्षते । यद् पू२दिने मध्यहे जया सम्पूगां उत्तरदिने पुनहसवशा- 
श तु२¡ मध्याइ।द्बागव समाप्यते तद् दिनद्वये कम्मरकाठे चतुध्य 
अभावे सति # दिन ग्राह्यामव्यपेक्ञायाभेद्ं वचनमारभ्यते-जया च 
दि सम्पति । जयाया मध्याम्हव्यापित्वेऽपि जयायुखा पच चतुर्थी 

म्रह्यान तु नागिद्धा परा चतुथा । 
गौर्याश्चतुथीं बरधेनुपूज। दुगाचनं दुमेरदोलिके च । 
तलस्य पूजा एशिवरान्रिरेताः परा-विनिन्नन्ति जपं सराषटम्॥ 

इतिपुराणयुश्चयषचन दपि गारात्रते वृतायायुक्ता चतुथा ब्रह्मेति 

प्रतीयते । गैघ्यवतुर्यनगारीत्रतसम्बन्धरना चतुर्थ( । येचुपूजा=तत्छम्ब. 
न्धिनी बहला चतुय । वत्सस्य पृजन्वःसद्वाद शौ । केचित्तु शुङ्चचतुयीं 

पञ्चमायुता हष्णचतुरथा तृतीयायुता प्राह्य। (्ुद्कपक्षे तियिङ्ञेयः' 
इव्यादिवचनादित्याइः । तदयुक्तम् । तृतीयायुकतचतुर्थीग्रदणवाक्यस्य 

पृषोकतैव ध्यवस्था साध्वीति । सङ्क्टचतुथीं तु चन्द्रद्यभ्यापिनी प्रादय! 
तस्व!स्तत्कस्पे चन्द्रादयकालत्ववि धानात् । 

इति चतु्थानिणेयः । 

[ह नि पूजयत् ॥ 
[> 1 

तत्रे 
येच सरस्वतीम् । इति । 

(, 



पञचभीनिणयः। ३९ 

अथ पश्चमीनिणेयः । 
पञ्चमी उपवासादिसकलदेवकम्प्रसु पूर्वयुत। प्राह्या युगभूतानामि. 

ति युरमवाक्यात् । 
स्कन्दपुशणेऽपि- 

पञ्चमी च तथा काया चतुर्थीसखयुता विभो |। इति। 
अविभ्यत्पुरणेऽपि-- 

पञ्चमी तु चतुथ्या तु कायो षष्ठ्या न सयुता । इति। 
पकादश्षी तथा षष्ठौ अमाधास्या चतुर्थिका । 
उपोभ्थाः परसयुक्ताः पराः पूर्वण सयुताः॥ 

इति वरिष्टवक्ये परिगाणितष्यतिरिकायाः परशाष्दसणुहीततायाः ष 
शस्या उपासे पूवसयुक्तत्वाभिचानाश्च । तन यद्यपि 

प्रायः प्रान्त उपोष्या हि तिथिदेवफलप्सुभिः। 
हति शिवरदस्यसोरपुराणयोस्तियिप्रान्तस्योपवास अङ्कत्वामिधानाच 

यिद्रिषे परविद्धा तिथिद्पवासे प्राह्यति प्रतीयते । तथाप्यस्य सामान्य. 
कीधेत्वात् प्रागुदाहनतत्तद्विश्तेषवचनेः उपवासे पञ्चम्या; पृवयुक्तत्वं 
युक्तमेव । पतदेषाभिव्रस्य प्रायः प्रान्त इति प्रायःशब्दः प्रयुक्तः। यत्तु 

पञ्चमी तु प्र$त्तभ्या षष्ठया युक्ता तु नारद् |। 
दति विरुद्धवचनं तत् स्कन्दोपवासविषयम्। 

स्कन्दो पासे स्वीकाया पञ्चमो प्ररलंयुता । 
इति तद्धाकयश्नेषऽभमिधानात् नागदेवताव्रतविषयं च। 

श्रावणे पञ्चमी हुक्का सम्धराक्ता नागपञ्चमी । 
तां परित्यज्य पञ्जम्यञतुर्थासदहिता हिताः॥ 

इतिवचनात् । अत्र श्रावणोपादानान्मागंश्युकुपञ्चमी बते पर्ववति 
बोध्यम् । कचित्तु पञ्चमीविषथविरुद्धवचनानां शुङ्गरूष्णमेदेन उ्यव- 
स्थामाहुः । तदयुक्तम् । 

चतुथ्या संयुता कायो पञ्चभी पर्यान तु। 
दवे कम्मणि पिध्ये च शुङ्कपक्षे तथाऽसिते ॥. 

इति माववादुदाहतवचने पश्चद्वयवत्तिपञ्चम्याः पृवेयुक्तस्वामिधानाव् । 
अत्र पिन्यग्रहणं इष्टान्ततया कतम्। यथा पित्रये अपराहृ।नुराधेन 
षण्ीयुक्तपञ्चमीं परित्यज्य चतुर्थीसंयुता पञ्चमी उपादीयते तथा दैवेऽ" 
पाति । नच दैवे पृवाहस्य क्मेक्षालत्वात् कम्मंकालशाञ्जस्य च प्रवल. 
त्वात् परयुक्तेव पञ्चमी उपादेयेति शङ्कनीयम् । पूर्वादाहृततक्वद्धिशेष- 
धच्चनानां प्रबलतरत्वात् पतादश्च पष च विष्ये भ्यां तिथि समनुप्रा 



य 

४२ दीरमिन्रोदथस्यं समयप्रकाक्े- 

चन्द्रोदये यदा षष्ठो पृवोहि चापरेऽहनि । 
चन्द्रोदये ऽ किते पक्षे सेवोपोष्या प्रयन्ञतः ॥ दति वचनात्| 

इति षष्ठीनिणयः । 

अथ सप्तमी निर्णायते । 

साच सर्वश्रदेवे पृदविद्धेव ब्राह्या । षण्सुन्योरिति युग्पधाक्षयात्। 
षष्ठी तु सप्तमी तात ! अन्योन्य तु समाचितम् । 
पवेविद्धा दिजशरेष्ठ ! कत्तव्या सप्तमी तिथिः ॥ 

ह[तब्रह्मपुराणवचनात् , 

पञ्चमी सक्तमी चेव दशमी च त्रयोदशी । 
प्रतिपश्नषमी चेव क्तभ्या सम्मुखी तिथिः ॥ 

दति पेडनचिवचनात् । ननचु- 
षष्ट्यकादद््यमावास्या पृवविद्धा तथाष्टमी । 
सप्तमी परविद्धा च नापोष्यं तिथिपञ्चजकम्॥ 

इति उपवास एव बिद्धाया निबेधात्ततरेव पूवं विद्धाय। ब्राह्यत्वमस्तु। 
वत्रापि-  _ , 

षष्ठीसमेता कत्तभ्या सप्तमी नाष्टमीयुता । 
()पतङ्गापासनायेह षष्ठथामाइुरूपेषणम् ॥ 

हतिमविष्यत्पुराणवचनात्- 
षष्ठ्य। युक्ता सप्तमी च कत्तञ्या तात | सर्वदा । 
षष्ठा च सप्तमी यत्र तत्र सन्निहितो रविः॥ 

दइतिस्कन्दपुराणवचनाश्च सोरोपवासाविषबत्वमेव वास्तु । नेतधुक्तम् । 
सप्तमी नाछमीयुक्ता न सप्तम्या युताष्टमी । 
सर्वषु त्रतकस्पषु अष्टमी परतः श्युम। ॥ 

हति ब्रह्मवेवत्तवाक्षये सववतेषु परविद्धाया निषेधात् । पतज्ञोपास. 
नयेदयादेरूपलक्षणतया पृवेषिद्धायाः सवेविषयत्वोपपत्तः। यद् तु पृं 
द्यः भस्तमयोच्र भरवृत्ता परेद्यश्च तिथिक्षबवशेन त्रिमुह्तया मषटम्या 
विद्धस्वात् शुद्ध पृवविद्धावा न रभ्यते । तदा “गुणे त्वन्यास्यकर्पना” 
इतिन्यायात् गुणाञुसेषेन प्रधानत्यागायोगाव् निषेधमतिक्रभ्यापि ष 
चनाभाेऽपि गुणकालत्वेन अष्टमीविद्धाया पवोपादान न्याय्यम् । मा. 
घश्युञ्धसप्तषमी च।खणोदयम्यापिनी ्रह्या । 

( १ ) पतङ्गः सूयः । 



अष्टमी निणयः ४३ 

घयप्रहणतुद्या तु श्ुङ्कमाघस्य सप्तमी । 
अर्णोदयवेखायां तत्न स्नानं विधीयते ॥ 

इति वचनात् । वेशाखश्चञ्कखप्तम्यां गङ्गापूज। तच्च मभ्यान्हभ्यापिः 
न। प्राह्य। शिष्टाचारात् । 

इति सप्तमीनैर्णयः । 

भअथाष्टमीनिणयः। 

साच त्रतमात्रे शुष्क परा कृष्णा पृषा। 
शङ्कपक्षेऽष्टमी चेव शङ्क पक्षे चतुदश्षी । 
पूवेविद्धा न कत्तव्य कत्तेग्या परसंयुता ॥ 
कृष्णपक्ेऽष्टमी चव कृष्णपक्षे चतुद्शी । 
पृवेधिद्धा तु कत्तेभ्या परषिद्धा न कुत्रचित् ॥ 
उपवःसादिकायेषु एष धम्मेः सनातनः। 

दति निगमोकेः । शिव शक्र्युत्सवे त॒ सब परा। 
अष्टमी नवमीयोगे मदोर्लाहे ¡ महार्सलबवः। 
शिषश्चक्तयाोः शिवक्षेन्े पक्षयारमयोरपि ॥ 

इति पादूमोक्तेः । उपवासे तु पक्षद्वयऽप्य टमी परयुतेत प्रह्या । 
उपास खत्तमी तु बघद्धन्त्युत्तर दिनम् । 
पक्चषयोरुभयोरेष उपवासरविधः स्मरतः ॥ 

हाते नारदायवचने पक्ष्यऽपि स्प्तमाविद्धानिषरधात् । यत्तु 'हृष्णप 
कषेऽ्टमी चेष'' इतिपूृषादाह्तानि गमवचने उपवासम्रहणं तदुद्रोपवास 
विषयम् । 

खद्रवतेषु सर्वेषु कन्तेष्या सम्मुली तिथिः। 
अन्येषु बतकस्पेषु यथोदिशामुपावक्षेत् ॥ 

श्तिषखनात् । वत्त- 
ृष्णाशटमी स्कम्दषष्ठौ शिषरात्रिश्चतुदेशी । 
पताः पृ््युताः कायास्तस्यन्त पारण सद्धत् ॥. 

एति ब्रहमवेवतैवचनं तञ्जन्माष्टमी परमिति मदनरले । भाद्र्युञ्ा्टमी 
पूवाष्टमी । सा च पूवां प्राश्या। 

रावणी वुगेनवमी दूष।( चव इुतादनी । 
पूवावेद्धा तु कत्तन्या प्रचराज्रिबरद्नम् ॥ 

व श 
दयुङ्काष्टमी तिका तु माति माद्रपदे मेत् । 



४४ वरिमिश्रोदयस्य समयप्रकाशचे-- 

दूरषांष्टमी तु सा ज्ञेया नोत्तर। सा विघीयते ॥ 
इति पुराणससुबयाश्च । यन्तु- 

मुष्टं रौदिणिऽषटम्यां पवौ वा यदि वा परा। 
दृ्ाष्टमी तु सा कायो ज्येष्ठां मूर च वजेयेत् ॥ 

शति पराभिधनं तत् पृवेदिने ज्येष्ठाहियोगे वेदितव्यम् । 
दृष्टम सद्। त्याज्या ज्येष्ठ मूलक्षलंयुता ॥ 

तथा- 
पेन्द्र पूजिता दु्ौ दन्त्य पश्यानि नान्यथा । 
भक्लरायुहरा मूले तस्मात्तां परिषजेयेत् ॥ 

ध्तिनिषेधात् । इय च कन्याकं अगस्त्योदय चन कायो । 
शङ्के भाद्रपदे मान्ति वृवासज्का तथाष्रमी । 
खिष्ाकं पव कन्तैभ्या न कन्याके कदाचन ॥ 

इ तिस्छन्दोकतेः। 
अगस्त्य उदिते तात ! पूजयेदम्तोद्धवाम् । 
वेधब्य पूवेश्तोकं च दशवर्षाणि पञ्चच ॥ 

॥ इति तत्रैव दाषोक्तेश्च । अत्रैव उयेष्ठावतमुक्तम्- 

। कम्याकै यामी शङ्का ज्येष्ठश्च महती स्मृता। 
अलक्ष्मीपरिहाराय ज्येष्ठां तत्र प्रपूजयेत् ॥ हति । 

द्यं च ज्यघ्रक्षंयुक्ता प्राह्य। । दिनद्वये तथात्वे परा काया । 
नवम्या सह काया स्यदष्टमो नात्र सक्षयः। 
मासे माद्पहे द्युङ्कपक्षे ज्येषरक्षेसयुता ॥ 
रात्रियेस्मिन्दिने कुयीव् ज्येष्ठायाः परिपूजनम् । 

इतिस्कान्दोक्तेः । नक्षत्रयोगश्च मध्वान्दादुद्ध॑म् । मभ्यान्दत्पूव 
धेत् पवष । 

यस्मिन् दिने मवेज्ज्येष्ठ। मध्वान्हादुद्धमप्यधः 
तस्मिन् हविभ्य पूजा च म्यूना चत्. पूषेवासरे ॥ 

इतिवचतात् । एतश्च तिथिप्रयुक्त नक्षत्राभावे केचवलाल्या कायम् 
नक्षत्रप्रयुक्तं तु केवलनक्षत्र । 

परत्बःम्विक तिथाबुक्तं यज्ज्येष्ठादैवत वतम् । 
नीलञ्येष्ठाजतं यच्च विदितं केवराडनि ॥ 

धतिमाल्स्योक्तं ना खज्येष्ठ।बतमपि तिथिगप्रयुक्तमेवेते माघवः । 
तश्राष्टभ्यां बदा वारो मानोनेश्चत्रमेव च। 

ब) 

भी ज्येष्ठेति सा प्रोक्ता दुरेमा बहुकालिकी ॥ 



दुगाष्टकषनिणेयः । ४५ 

श्तिशलुश्च णाथ स्रन्दवचनें तत्रेति सप्तम्या निर्दिष्ठाया अष्टभ्यास्तत्र 
जयां जुहुयात्? '(अ०३ पा०४ आधे० १३) इतिवत् आधान्यावगतेः । म 
दनरलादयस्तु नक्षज्रततमेषेस्याहुः । नीरखज्येष्ठापद्स्य नक्चश्रपरत्वादिति । 

आदिवनबहुलाष्टमी महारक्ष्मीवतलमाक्तो चन्द्रोदयभ्यापिनी ब्राह्या | 
पूवा वा परविद्धा वा म्राह्या चन्द्रोदये सदा । 
तरिमुह्ृत्तापि सा पज्या परतश्चोध्व गामिनी ॥ 

इतिसङ्धदोक्तेः । ऊषवगमिनी= चन्द दयोध्वं गामिनी तमुहूत चत् पर- 
तोऽन्यथा तु पूवो । यत्त॒- 

कन्यागतऽकं प्रारभ्य कन्तेठय न भियोऽचनम् । 
हस्तप्रान्तदलस्थेऽकं तदृवृतं न समापयेत् । 
दोपेश्चतुभिः संल्यक्ता सवे सम्पत्करी तिथिः ॥ 
पुत्नसोभाग्यराज्यायुनायिनी सम्प्रकाच्तिता। 
तस्मारस्त्रयत्नेन त्याज्या कन्यागते रवौ ॥ 
विशेषेण परित्याज्य। नवमीदुषिता यदि । 
जरिदिने चावमे चेष अष्टमी नोपवासयत् ॥ 
पुत्रहा नवमी विद्धा स्वऽ्नी दस्ताकगे रवो । 

इति नवमीयुक्ताया निषेधकयनं तदधेरात्रादृध्वै तिमुहु त्वाभावे 
जिमुहत्तत्युपादानात् | जिस्पृग।दिनिषेधहच प्रथमारम्भविषयः । प्रार 
न्धस्य षोडश्वार्षिकवूतस्य मण्येऽनुष्ठाने लोकविगदेणा स्यादिति। 
हति महालक्षम्य्टम । 

आद्िषनद्युक्टष्मी तु दुगाष्टमी साच सामान्यनिण॑यादेव 
नवमीशिद्धा कायो । यद्यपि च सामन्यनिणंयदेवास्या उत्तरविद्धत्वं 
तथापि श्यं सेचतोाऽपि सप्तमीविद्धा न कत्तेष्या । तथा च~ 
स्पतिसडग्रहे, 

सक्मीलिशसयुक्ता.मोदादश्चानतोऽपिवा। 
महाष्र्मी भ्रङुबोणो नरक प्रतिपद्यते ॥ 
लक्तमी कया यन्न परतदचाष्टमी भवेत् । 
तेन शस्यमिदं प्रोक्त पुत्रपो्रक्षयप्रदम् ॥ 
पुत्रान् हन्ति पदान् हन्ति हन्ति राष्ट सराजकम् । 
हन्ति जातानजातांदच सक्तमीखदहिताष्टमी ॥ 
इतिसप्तमीमिध्रिताया निषेधात् । यच्च- 
सप्तम्यामुदिते सयं परतो याष्टमी भषेत् ॥ 
तत्र वु्गास्छवं कुया कुयाद् परेऽह्नि ॥ इति, 



%६ वारमिश्रोदयस्प सभयप्रकाश्- 

तद् यदादिनङृष्णाष्टमीमारम्य - 
कन्यायां रष्णयपक्षे तु पृजयित्वाष्टमीदिने । 
नवम्यां बोघधयवृदेक्ता गीतकवादित्रनिस्वनेः॥ 

श्ति देव॑पुरणे कृष्णपक्षाष्म्यां देवीबोधनमुक्तं वद्िषयम् । यच्च- 
भद्रायां मद्रकाद्यादच मध्ये स्यादचनक्रिया। 

तस्माद्वे सक्तमीविद्धा कायौ युगा्टमी बुधैः ॥ इति । 
यच्यमदनरत्ने-- _ _ 

महाटम्यादेवने मासि श्युक्ला कल्याणक।रिणी । 
सप्तम्यादियुता काया मरेन तु विश्ञेषतः॥ 

तथा निणयाङ्ते-- क 
अह भद्रा च भद्राहं नावयोरन्तर कववचित्। 
सर्वास्ता परदास्यामि भद्रायामचिता शहम् ॥ 

इति देवीपुराणम् , तथा तत्रैव- 
धिर त्यक्त्वा महाराज | मम पृज्ञां करोति यः। 
छृत्स्न तस्य फर न स्यात्तनाहमवमानिता ॥ 

दस्यनन सक्तमीविद्धाया अपि प्राह्यत्वमुक्तमर । तदपरदिने कलाक. 
छदि रूपाया अष्टम्या अभवि । यत्तु- 

यदाष्टमीं तु सम्प्राप्य चास्तं याति दिवाकरः। 
तत्न दुर्गात्सवं कुयान्न कुयोद् परेऽहनि ॥ 
वुर्भिक्ष तज्र जानीयान्नवम्यां यत्र पूजयेत् । 
इति वचन तह शम्यां नघम्यसस्वे। 
यद् सुर्यादये न स्यान्नवमी चापरे$्नि । 
तदाष्टमी श्रङ्कर्बात सप्तम्या सहितां ब्रूप | ॥ 

इति स्मृतिसङ्कद्।दिति मदनरते । वश्तुतः पुवाद्ाहतदेषीपुराणाव कृष्ण. 

पक्चा्टमीविषयमिव्मिति प्रतिमाति । भत्र च पुत्रवता इउपवासोन 
कथय इव्युकम्- 
कालिकापुराण,, 

उपवासं महाष्टम्यां पुत्रबान्न समाचरेत् । 
यथात्तथावा पूतास्मा वती देषा प्रपूजयेत् ॥ इतिं । 
ध्य च मुलयुक्तातिप्रशस्तेत्युक्त देमद्रो स्कन्दपुरागे- 
कन्यां गते क्षवितरि श्युक्टपन्षिऽष्टमी तु या । 
मूखनक्चत्रसयुक्ता सा महानवमी स्प्ता॥ 
नघम्यां पृज्ञिता देवी द्दाल्याभेमत फलम् । इति । 
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हयमपि सप्तमीयुका न कार्यव्युकरम- 
निणयभ्रेत दुर्गोत्सवे, 

मुलेनापिहि संयुक्ता सवा ल्याज्याष्टमी बुधः । 
लेश्चमात्रेण सक्तम्या अपि स्याद् दूषिता यदि। श्ति। 

इति दुरगाष्टमीनिणयः । 

पोषशुक्लाठमी वुधवारथयुला महाभद्रा । तदुक्तम- 
भविष्योत्तरे 

पुष्ये मासि यदा देवि | श्ुक्खाष्ठम्या बुधा मवत् । 
तदा सरा तु महापुण्या महामद्रेतिकीत्तिता ॥ इति । 
इयमेव भरणीसयुक्ता जयन्ती । तथाच- 

तत्रैव, 
पुष्वे मासि यद् देवि | अष्टम्यां नगे | शमे ! । 
नक्षत्र जायते पुण्य थोके रोदमुच्यते ॥ 
तदातु सला महापुण्या जयन्ती मष्टमी ह्युमा ॥ इति। 

रेद्र-करृश्दे वत्यत्वादभरणी । आरद्रेति कत्पतरः । तन्न । तत्र तद्यागा. 
सम्भषाव । 

सथ हृष्णजन्माष्टमी निर्णीयते । 
यधपीय- ॥ _ ध 

प्राजापल्यक्ष॑खयुक्ता ष्णा नमसि चाष्टमी । 
इति विष्णुषर्म्मोततरात् , 

मासि माद्र पदेष्टम्यां कष्णपक्षेऽद्धरा्रके । 
इति भविष्योत्तराच्च श्रावणमाद्रयोः प्रतीयते । तथाप्येकमप्रूटकसर्पना- 

लाघवात् पौणंमास्यन्तं मासमादाय माद्रे अमावास्यान्तमादाय श्रावने 
पराह्या इस्यनुसन्धेयम्। एव च “तिथिषृत्ये च कष्णादिम्""ति वचन नात्र 
श्रावणस्य पोणंमास्यन्तत्वविधायक किन्तु पतदतिरिक्तविषयकट्पन। 
लाघवात् । मद्स्तु यद्यपि माद्रश्ुत्णामाष।स्यान्त पद पराप्नोति 

पलश्रुतिकद्पना गौरवस्य फलमु खत्वनादोषत्वात् तथाप “तिथिष्कत्ये 
च §प्णादिम्" इतिवचनात् तिथ्यन्तरङृर्येषु तन्तन्मासपहे लक्षणाभ्यण 
वद्िहापि लक्षणाश्रयं॑णमदाषः । सा च द्विषिधा शादधा सक्तमीविद्धाख। 
तत्र द्विवेधा अपि सूर्यादयादुष्वेगामिनी न वेति द्विविधा । ताहृद्यपि 
रोहिणी योगायोगसेदेन द्विविधा । तत्र सू्यादयष्वमसत्यां स्ेस्यामपि 
न सन्देहः । परेऽदन्यष्टम्यभावात् । सूयोदयोध्वगामिन्यां तु शखचायां 
विद्धायां दा रोहिर्णायोगस्थाभ्यतरन्न स्वे सैव । 



४८ वीरभिश्रोदयस्यः समथप्रकाशे-- 

प्रजापत्यक्षेसलयुक्ता ष्णा नमानि चाष्टमी । 
मुहत्तमपि छभ्येत सोपोष्या सा महाफला ॥ 
मुह तेमप्य्ोरात्रे यस्मिन् युक्तं हि खभ्यते। 
अष्टम्यां रोहिणीऋश्चं तां सुपुण्यामुपावसेत् ॥ 

इति विष्णुरदश्योक्तेः । तेनोत्तरदिन पव रोहिणीयोगे पृषैनिशशीथभ्या- 
पनी श्युद।पि व्याज्येति हेमाद्रिमाधवादयः। शिष्टास्तु पृवमेवोपवक्लन्ति। 
तेषामयमाश्यः । अन्राद्धेरात्रस्य वक्ष्यमाणरीत्या कमकारत्वात् कमं 
कारशास्जस्य च सवापिक्षया बलवच्वात् परदिनि च तदभावात् पूं 
वेति । न च रोहिणीयोगशासख्राचुरोधेनोत्तरति वाच्यम् । तस्य गुण 
फल सम्बन्ध।्थंकरवेन चुघवारादियोगशाखधदनिणायकत्वात् । अन्यथा 

परेतयोनिगतानां च प्रेतत्वं नाशितं नरेः। 
येः छृता श्रावणे मासि ह्यष्टमी रोदिणीयुता ॥ 
किं पुनबुधवरारेण समेनापि विशेषतः ॥ 
कि पुननंवमीयुक्ता कुरुकोख्यास्तु मुक्तिदा । 

इति रश्च पृवशयुरद्धरात्रगतां रोदहिणीयुतामष्यष्टमीं परिव्यज्य 
घुधवारादियुता परा कत्तेव्या आपद्येत । न चष्टापत्तिः । कुलके।रथास्तु 
मुक्तिदा कि पुनबुंधवारेणत्यादिना “पदि कामयेत वकः पजन्य 
स्यात्" शतिवत् ( स० २ पा० = अधि०द६) गुणफसम्बन्धायथे. 
कत्वध्रतीतेः । पतेन आचायेचूरामण्युक्तं बुधावारादियोगस्य निणांयकत्व 
प्रत्युक्तम् । तिथिदस्वकारादयोऽपि बुघवारादियोगस्यानिणोयकस्व 
मन्यन्ते । पव च-- , . 1 

प्राज्ञापत्यक्चंसयुक्ता ष्णा नभसि चाष्टमी । 
मुहटततमपि कभ्येत- 
इति विष्णुरहस्यवचनमपि गुणफलसम्बन्धपर व्याख्येयम् । यत्तु-- 

उदये चाष्टमं किञ्चित् नवमा सकटा यदि । 
इति स्कान्दवचने उदयग्रहणं तच्चन्द्रोद् यपर “तारपर्युदये तथा” 

इति चनान्त्कवाकयत्वात् । न, च-- 
दिवाषा यदिवा राश्नौ नास्ति चेद्रोदिणी कला। 
रात्रिथुक्तां प्रकुर्वीत विशेषणेन्दुसखयुताम् ॥ 

इतिवचनात् परदिने रोहिणीयोगामाव पव रोत्रियुक्षताष्टमी प्रदे 
ति वाच्यम् । तस्य तदहिने स्वदपस्यापि रोदहिर्णायागस्याभकेभ्पिन्या. 
यप्रा्तश्युद। ष्टमीवतकत्तेष्यतानुघादकरवात् इति शिष्टमतमनवचम् । 
दिनद्वये राष्ेणीयागेऽयोगे वा श्युख।धिक्ा पृदव तदतिक्रमे कारणमा 
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वात्। विद्धाधिक्ायां स्वस्यतरस्मिन्नेव दिने निरीये सोदहिणीयोगे सेध 
रोहिणीयोगप्राशस्त्यात् । परथेत्रैव योगे-- 

सप्तमीस्युताष्टम्यां निक्चीथे रोहिणी यदि । 

भविता साष्टमी पुण्या याचश्चन्द्रदिवाकरो ॥ 
दलति वक्ष्यमाणसप्तमीविद्धानिषधप्रतिप्रसवाथकवदहिपुराणात्। दिन. 

दये निश्चीथ रोहिणीयोगे तृत्तरेव । 
चज्ञनाया प्रयत्नेन सक्तमीसयुताष्ट्मी) 
सशृश्लापि न कत्तव्य! सक्तमीसयुताष्टमी ॥ 

दति ब्रक्षवैवत॑वचनात् । अत पव विद्धाधिकायां दिनद्वयेऽपि निरीध 
मतिक्रम्य रोहिणीयोगेऽ्टम्याश्च दिनद्धये निशीथे सत्वासत्वयोः परेव । 
अन्यतरस्मिन्नव सत्वे सेव । सर्वथ। रोहिणीयोगरहितायामष्टम्यां नि. 
हीये दिनद्यसच्वान्यतरसस्वेष्वयमेव न्यायो दष्टव्यः। नस- 

अलामे राहिणीभस्य कायाषएटम्यस्तगामिनी । 
तज्नोपवाक्लं कृत्वेव तिथ्यन्ते पारणं भवेत् ॥ 

इति गोडधृतविष्णुरहस्यवचनात् रो हिण्यलाभे सवथा पृरवव प्रष्या स्या 
दितिकवाच्यम् । वाक्यस्य देमाद्यादिभिरनिबन्धनान्निमुटत्वात् । समुरत्व 
व! परदिने निशीथ राहिणीयोगाभार्वावषयत्वादिति । अत्र चद्धरात्रपू 

जोपवासश्च य प्रधानम् । 
अद्धेरज्रतु रोहिण्यां यद् कृष्णाष्टमी भवेत् । 
तस्यामभ्यचन शओरेहन्ति पाप त्रिजन्मजम् ॥ 

इति भविष्यपुराण त् “सापोष्या सा महाफला” इति पूरषोद्ाहतवच- 
नार्च । 

त्रिका पूजयेदेव दिवारात्रौ विशेषतः । 
अधंशत्रावपि तथा वुष्पैनानौविधैरपि ॥ 

इति भविष्योक्तपूजा त्वङ्गमूता फलसम्बन्धाभावात् । न चेव 
पूजापवासयोः फरमेदात् समानफलकरत्वेऽपि वा निरपेश्षकिधानात् 
चत्रोद्धिदादिवरेककनस्याप्यनुष्ानप्रसङ्ख इति वाच्यम्, 

सोपवासो हरेः पृजां हत्वा तत्र न सीदति । 
इति मविष्यवचनात् समुश्चयावगतेः "द्वादशरात्रे दवीषि निवपेत्" 

इतिवचन।दाधानपवमनिष्ट्योरिव । मध्यकारमतेन च फलश्चुतेः 
काम्यत्वमेव । 

प्राजापत्यक्षेसयुकता कृष्णा नमति चाष्टमी । 
वषं ववे तु कन्तेन्या तुष्ट्यथं चक्रपाणिनः ॥ 

व° स० $ 



&० वीरमिज्रोद्थस्प समयप्रकाच- 

इति वीप्साञ्चवणाज्ञेध्यत्वोपपच्ेः । न चात्र तुष्टयर्थमितिफलधरध- 
णात् फरनिमित्ताहेश्यद्वयनिमित्तवाकयमेदः स्यादिति वाच्यम् | बिः 
जार्त।यनिकोहे इयत्वनिमित्तस्य तस्यादोषत्वात् । न च नित्यरवेऽस्या- 
करणो भरायश्चित्तक्नवणं स्यादेतिवाच्यम् । विशिष्य तदनुक्ताधपि 

प्राणायामशतं कायं स्वेपापापनुत्तये । 
इर्यादेः साप्रान्यतः श्रुतस्यात्रापि प्रा्तरित्यनवधम् । 

इति जन्माष्टमीनिणयः । 

अथास्याः पारणनिणयः | 

तश्र केवलाष्ट्यम्युपवासे पारणदिने च।एम्यनुडृसौ तदन्ते कार्यम् । 
विष्ुषम्म्तरि-. _ शि 

जयन्ती शिरा्रिञ्च कार्य भद्राजयान्विते। 
कृत्वोपवासं तिथ्यन्ते तथ। कुयोश्च पारणम् ॥ हति । 

अश्र जयन्तीश्ष्दा जन्माष्टमीमाश्नवच्चनः तिधिमाघ्रान्ते पारणि. 
धानात् । रोदिणीसदहिताष्टम्युपचसरे तु पारणदिने उमयानुवृत्तावुभः 
यान्ते तत् कायेम्। 

काया विद्धा तु सप्तम्या रोहिणीसाहिता्टमी । 
तश्रावासरं कुया तिथिभान्ते च पारणम् ॥ 

इति पद्मपुराणात् । इदं चोभयान्ते पारणं महानिशातोऽवागुमः 
यान्ते भोज्ञनपयोप्तकाठलामे । 

न रात्रो पारण कुयोहते वे राहिणीवतात्। 
सत्र निश्यपि तत्कुयात् वजेयित्वा महानिशम् ॥ 

इति गोडनिबन्धादाहतव्रह्माण्डपुराणात् । महानिशा च सद्धेयामानः 
न्तरं याममाश्रो रात्निसागः । 

महानिदा तु विह्धय। मध्यं मध्यमयामयोः। 
ति स्मृतेः । रो्िणीबतं चात्र तदुक्ताष्टमीव्रतमेव प्रकरणात् । पएवं च- 

सवुंष्ववोपवासेषु दिक्षा पारणमिष्यते। 
अन्यथा पुण्यहानिः स्यारते धारणपारणम् ॥ 
अन्यतिथ्यागमो रान्नो तामसतस्तेजसो दिषा। 
तामसे पारणं कुयात् तामसीं गतिमाप्नुयात् ॥ 

इति गरुडपुराण रत्रिपारणनिषेधो अन्माष्ठमीपारणातिरिकिपरः । 
यद् तु तादो काटे उभयान्तो न ङभ्यते तदान्वतरन्तिऽपि 
तत् कायम्। 
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भान्ते कुयात्तिथेवापि शस्तं मारत ! पारणम् । 
इति जन्माष्टमीं प्रक्रम्य बन्दिपुराणात् ! यदा तु महानिशायाः पृष पः. 

र णाप्यांषः कालो न ठभ्यते तदा तश्रापि कुयात् । 
तिथ्यक्षंयोयेदा च्छेदो नक्चन्नान्तम्रथापि वा। 
सद्धेरात्रेऽपि वा कुर्यात् पारणं त्वपरेऽहनि ॥ 

इति हेमाद्रिधतवचनात् । भरदरात्र=महानिश्चायाम् । तत्रैव भोजननि- 
पधात् प्रतिप्रसधस्योचितत्वात् । नक्षत्रान्ताभिति तिथ्यन्तस्याप्युपलक्ष- 
णप् । गोड्तु अद्धरत्रेन तत् कुयोत् इति परिष्व यद्धेरत्रे उभ 
योरन्यतरस्य वान्तस्तदा नाद्धेरत्रै पारणं किन्तु दिवैव । धजयित्वा 
म्ानिशामिति पयुदासेकवाक्यताखाभादित्याहुः । यत्त-~ 

विथ्यन्ते बोर्सबान्ते का वती कुरो पारणम् । 
इति कालादश्वचनं तद शक्त विषयमिति मद्नरले । देमा्रस्तु उभशान्तें 

पारणं शक्तविषयमश्चकतस्य तु अन्यतर।म्ते ततो$प्यशक्तस्योत्लवान्त 
इत्याहु । 

इति श्रीमत्सकरलामन्तचक्रनुडामाणिमरीिमञजर्नीशाजित- 
चरणकमल श्रीमन्मदाराजाधिरजप्रतापर्द्रतनू्जश्रीमन्महारा. 
जप्रधुकरखादसूचु-चतुख्वाधेवलययसुन्धराहदयपुण्डरीक- 
विक्ाश्चदिनकर श्रमन्महाराजाधिराजवीरसददेवा्ो- 
जित-शध्रदसपण्डितात्मज-्परश्ुरर्मामधसुनु-स- 
कलकिद्यापाराषारपारीणचुरीणजगदारिदचमहा 
गजपारीन्द्राषद्ञ्जनजीवतु-घ्रीमान्मत्राभेभज- 

ते वीरमिश्रादयनिषन्धे लमयप्रकाशचे 
जन्माष्ट्मानिणेयः। 

, भथ नवमी निर्णायते । 

सातु अष्टमीसयुता प्राह्या । वस्ुरन्धरयोरितिथुग्भवाक्यात् । 
पश्रपुरणऽपि- 

अष्टमी न्घमीिद्धा नवम्या चमी युता। ` 
बद्धेनारीश्वरप्राया उमामाहेद्वरी तिथिः ॥ इति । 

मविध्यपुरणेऽपि द्वादक्षाकदपे- 
नवम्या छह काया स्याद्ष्टमी नवमी तथा। 

तथाम्टम्या सहेध्य थैः । निषेधसुक्तेनापि नवम्या मष्टमीषिद्धत्वं 



५२ वारामेजो दथरथ समयप्रकाद्ो - 

स्कन्दपुरणादावाभिहितम्- 

न काया नमी तात | दशम्या तु कद्ाचन। 
इति स्कन्दपुराणम् 

नवम्येक।दन्नी चेव दित्ता विद्धा यद। भवेत्। 
तदा घञ्यो विशेषेण गङ्गाम्भः सुरया यथा॥ 

ति पश्रपुपणं च। दिक् दद्रामी । नवम्या अष्टमीबेघविधिदेश्चमीषे 
धनिषेधरहच द्य व्रह्मवेवततं दानम् । 

अष्टम्य। नवप्री विद्धा कत्तव्या फलका्किभिः 
न छुयान्नवमां तात | दशम्या तु कदाचन ॥ £्ति। 

नु ृष्णनवम्या अष्टमीविद्धत्वेऽपि इुङ्कपक्षनवम्या दृशशमीवि- 
दत्वमस्तु। 

शुङ्कपक्ष तियिप्रौद्य! यस्यामभ्युदितो रविः । 
शति वचनादिति चत्, न । पुाक्तेषु वचनेषु द् रामाबेधस्य साक्षा 

न्निक्दधत्वात् । नतु पूर्बाक्तनिषेधस्य छकृष्णडुङ्कपक्षोमयसाधारणत्वेन 
सामान्यरूपस्य हृष्णपक्च सङचोऽसिःवति चत् , मेवम् । भवदुक्तो- 
ऽपि “श्ुङ्कप््चे रिथिग्रा्या श्व्ययं सङ्कोचहेतुरपि सामान्यरूप पव । 
तस्मात् पक्षयोरुभयोरपि पृ्विद्धेव नवमीति सिद्धम्, 

चेत्रश्युङ्गपक्च नवमी रामनवमी सा च मध्याह्न्यापिनी श्राद्या। 
मेष पूषणि सम्प्राप्त समे फककरकाह्वये । 
आविरासीत्ल कया कासस्यायां परः पुमान् ॥ 

ह्यगस्त्यसदहितावचनात् मध्याह्ृस्य जन्मक्ारत्वात् । जयन्तीषु 

ख जन्मक!लस्येष पूजारूपकमेका।रस्वात्। जन्माष्टम्यादो तथा दशैः 
नात् । सेव मध्याहयोगिनी यदि पुनवेदुयुता अतीव पुण्यतमेत्युक्त- 
तत्रेव, पि व 

चश्युदाश्र नवमी पुनकसुयुना यदि । 
सेव मध्याहृवोगेन महापुण्यतम। भवेत् ॥ ईति । 

सा शामनवमी यदि दिनद्वयेऽपि मध्याहृस्परिनी दिनद्येऽपि म 
ध्याह्ञास्पद्धिनी दिनद्वयेऽपि मभ्याहिकदेशस्परिनी वा तदा पुनवैसु 
युता ग्राह्या । ̀  

पुनवेस्वृक्षसथोगः स्वल्पोऽपि यदि हदइ्यत । 
चेधश्युदडनवम्यां तु सा पुण्या सवेक।मदा ॥ 

इ्यगस्यसंहितावचनात् । यद्। तादृश्या दिनद्वये$पे पुनवसुयागः 
स्तद्। या मष्याह पुनवेसुयोगिनी सा ब्राह्या । जन्मकाले ऋक्षयोगस्य 



„~ ९ 
रामसनवमाानणयः। ५३ 

रोहिणीयोगत् प्रश्चस्तत्वात् । यदा दिनद्येऽपि म्यह वत्तेमाना दिन- 
येऽपि च मध्याहे पुनवसुयोगस्तदाप्युत्तरेव । यदा दिनद्वये मध्याहें 
मध्याह्ं परिहूत्य वा वत्तमाना पुनवंसुयोगश्च मध्याह्ठं परिहुत्येव तद्षष्यु 
तरेव । यदा दिनद्धये मध्याहयो गेन दिनद्वये तदयोगिनी दिनद्वये तदे 
कदेरायागिनी वा स्वेयेव पुनक्वसुयोगाभावस्तद्ाष्युत्तरेव । यदातु 
उन्तरदिने मन्याह वत्तेमाना पू्दिने ऋक्षयोगवत्यपि तदापि परेव । 
यदा तु पूर्वदिने मध्याहे वच्चेमानापि उनत्तरदिनेि च पुनवेष्खुयागस्तदा. 
प्युत्तरेव । सवेथाटमीविद्धाया निषिद्धत्वादिति । 

नवमी चाष्टमीविद्धा त्याञ्वा विष्णुपरायणः, 
उपे।षण नचम्यांतु दश्चम्यां पारण भवेत् ॥ 

इयगस्त्यसंदहितावचनास् । प्तेषां च पक्ाणां स्पष्टत्वाथसुक्तानां ना- 
तीव पोनसक्यं शङ्कनीयम् । अत्रैवं कचित् । 

नवमी च।षएमीविद्धा व्याज्या विष्णुपरायणः । 
त्यत्र विष्णुपरायणानां वैष्णवानाम् अष्टमीविद्धा नवमी नोपोष्यः 

दृशमीविद्धोपोष्या । अवेष्णवानां तु अष्टमीविद्धाप्युपोष्येति मन्यन्ते । 
तदसत् । विष्णुपरायणेः सद्धिरिदं सवै कत्तेव्यमित्युपदेशपरस्वेनापि 
तस्य॒विशषणश्योपपत्तो अवेष्णवानामष्टमीविद्धाविध्यापादककन्ु- 
विश्चषणत्वाङ्गीकारस्यानुचतत्वात् । वस्तुतस्तु विष्णुपद्स्य प्रत. 
रामा्मकविष्णुपरत्वात् परायणेरित्येतत्तन्मन्बदीक्षितपर सद्वणविघा- 
वपि श्चुतम्- 

तस्मिम् दिने तु कन्तव्यमुपवासव्रतं सद्ा 

दाते लदाशष्दयुक्तं नेत्यप्रयागावभ्याक्राङ्कुतत्वात् प्रकृतेऽन्वेति 
तन सदाशब्दप्रयोगात् प्रतीयमान निव्यत्वमेतद्रतस्य राममन्त्रदीश्चि 
तान् प्रत्यव मवति । ननु. 

प्राक्त ्रीरामनवमोदिने मत्या विमूदधी 
उपोषणे न कुरुत कुम्माफाकेषु पच्यते ॥ 
यअरृत्वा रामनवमीनत सर्वेवतोत्तमम् । 
व्रतान्यस्यानि कुरुते न तेषां फरमाग् भवेत्.॥ 

इत्यादिषु अकरणे दाषग्रतिपादनात् नित्यत्वावेदकेषु वचनेषु 
मत्य इत्यादेसामान्वशष्वधवणात सवान् प्रध्यवेदं कुतो नेति चेत्, 
मेषम् । तक्निष्यत्वं हि भविष्णुपरायणेः" इत्यनेन “तस्मिन् दिनेतु 
कत्तव्यम्?' इत्वाङिना च राममन्जदीक्षितान् प्रत्येव न स्षोन् प्रति। 



५४ वीरामित्रोदयसय समयप्रकाशे- 

लोकेऽपि राममनत्रदीक्षारहिता रामनवम्यामनुपवसन्तः द्रिष्टा अपि 
धहृशो इष्टा पव । 

सूयप्रदे कुरक्षेषरे म्टादानेः छतेभुदः । 
यत् फट तदवाप्नोति भीरामनवमीवतात् ॥ 

इत्यादिषाकयविहितः काम्यप्रयोगस्तु सर्वेषां मवति। ननु यथा 

विष्णुपरायरित्यस्य निव्यापरिकारविधावन्धयस्तथा कामाचिक्रारविः 
धावभ्यन्वयोऽरित्वातिचेत्, न । खण्डतिथो काम्यप्रयोगस्य निषिद्ध 
रवात् खण्डति्थिनिभेयवाक्षयानां नित्यप्रयोगविधिमात्रश्चेषत्वात् त. 
दृन्तगेतस्य दिद््नुपरायणेरित्येतस्य पदस्य निच्यप्रयोगमात्रान्धयस्यै. 
घोचितत्कात् इति । सत्र पारणं तु यदा पृवेविद्धायामुपवासस्तदा 
नवमीमतिक्रम्येव कत्तव्य सामान्यवचनात् इशम्यामेषष पारणमिति 
विशषचनाच्च | न चात्र राज्जिपारण।दिप्रसक्तिः कापि । 

इति रामनवमीनिणयः । 

आदिवनश्युङ्धनवमी दु्गानवमी सेव महानवमी । तथा च~ 
भविष्ये, ध ॥ | 

आद्वयुक्शयुङ्कपक्षे तु अएमी मूरुसखयुता । 
सा महानवमेा नाम तैलोक्येऽपि सुदुखंमा ॥ इति । 

मूटग्रहणमुपलश्चषणम् । दु गापूजञां भरकरम्य तत्रेव 
वुगो पूजासु नवमी मूरादयुक्षत्रयान्विता। 
महती कीर्तिता तस्यां दुगा महि षमर्दिनीम् ॥ 

इय च उपवासादिषु मष्टमीषिद्धेव प्राह्या । तथाच- 
पश्रफुरणि, = ^ , , 

श्रावणी दुगेनवमी दवा चव हइुताच्नी । 
पूवेचिद्धा प्रकत्तभ्या शिवरातिवेलेर्दिनम् ॥ इति । 
न कुयान्नवर्मी तात | दक्ाम्या तु कवाचन,। 

इति स्कन्दाच् । बलिदाने च नवमी सू्यांदयसस्बन्धिनी ग्राह्या । 
चर्याय परे रिक्ता पूर्णा स्याद्परा यदि । 
बलिदानं प्रक्ष्य तत्र देशने श्युभावहम् ॥ 
धङिदाने इतेऽष्टम्यां वुश्रमङ्गो भवेन्त्रुर | । 

इति देषपुराणाव् । यदपि तत्र- 
आदवयुक्श्युक्कनवमी सुहत वा कला यद्वि । 
स। तिथिः सका शेय रक्ष्मीविद्याजयार्थेभिः॥ 



दृाभीनिणयः । ५५ 

इति सौरपुराणम् । तदपि बलिदानपरमेवेति । यदपि 
नवस्यामपरह् तु बङिदान भररस्यते। 
दशमीं वजयेततन्न नाज काया विचारणा ॥ 

इति नारदक्चनं तच्छुद्धाधिकानेषेधपरमिति मदनरत्ने । अलमतिप्र 
सङ्गन । विक्तरस्तु नवरान्ननिणंये दष्टव्यः । 

इति नवमीनिणेयः । 

मथ दश्षभी निर्णायते। 

\,4 [क क तस्यां च तिथ्यस्लरषद्धेयापादे यविभागवचनं नास्ति । तिथ्यन्तरे 
हि तिथिः कचित् पृ्वविद्धा ग्राह्या छचिदुत्तरविदा दश्ाम्वां च तथान 
कञ्चित् नियामकं वचोऽस्ति । तेन दश्ामी दिनद्येऽपि कमकालभ्याः 
नी पवो परा वेच्छया प्राह्या । 

सम्पूर्णां दशमी ग्र्या परया पूवेयाथवा । 
युक्ता न दूषिता बस्प्रात् तिथिः सा सतोम ॥ 

इति स्कन्दपुराणाव । सम्पूणं कम्रकाटे विशेषाश्चवणादिनद्रयेऽपि । इत. 
रषु पक्षेषु पृवा । 

दशमी चेव क्त्या सदुग दिजकत्तमर | | 
इति स्कन्दपुराण पवोक्तत्वादिति । सदुगो-नवमाविद्धा । नु 

सम्पृणां दशमी प्राह्या परया पृचेयाथ घा। 
इत्यनेन लथ्यवस्थायां प्राक्षायां विकद्पपयंवसानात्तस्व चाष्टदो. 

ष दुष्टस्वात् केवर पुरषेच्छाप्रसरस्यानुचितत्वाद वद्य किञ्चिदा स्थातभ्यं 
व्यषस्थापक शाख्मितिचव् , सव्यम् । 

शयङ्खपक्षे तिथिग्राह्या यस्यामभ्युदितो रिः । 
कृष्णपक्षे तिथिप्राश्याः यस्यामस्तमितो रविः ॥ 

इति माकण्डयोक्तास्सयेव ध्यवस्था । तेन नास्स्यव स्वच्छुन्द् पुमिच्डा- 
प्रसरः । अत एवोक्तं ग्यतिरेकमुखेन- 

उदासीने तु शाख्ञायं पुरषेच्छा नियामिका । इति । 
पव सति वानि परविद्धानिषेधकानि- 

नन्दविद्धातु या पूणो दादश्ती मकरे सिता। 
भृगुणा नष्टचन्द्रा च पतावे निष्फलाः स्मृता;॥ 

॥ इति कूमेपुरणे । पणौ=वश्चमी । नन्दान्धकादुश्षी तद्विद्धा निष्फले. 
ति गम्यते । 

॥ 

(>> 

[न 



५६ वराम चद् यस्य समयप्रकाश्े- 

प्रतिपत् पञ्चमी स्रतसतावित्री वरपूर्णिमा। 
नवमी दशमी चेव नोपोष्याः परसयुताः॥ 

इति तरद्यवेवर्त, 
भागविद्धातु या षष्ठी शिवविद्धा च सप्तमी। 
द शम्येकाद् शीविद्धा नापोष्याः स्युः कथञ्चन ॥ 

ति शिवरदस्यसोरपुराणादिघु वचनानि तानि कष्णपक्षावेषयाण्येव 
न भ्याप्तथादि पक्षविषयाणि । अत्रोपवासग्रहणं मुख्यतया सवकमभ्मां- 
पलक्षणमेव युक्तमिति सङ्कपः , 

इति दशमासःमान्यनिर्णयः । 

ज्येष्रशङ्कःद शमी दश्दरा । 
दशाम शुङ्कपक्े तु ज्पेष्ठमासे कुजञेऽदनि । 
अवतीण। सरित् स्वगाद्धस्तक्चं सा यतोाऽमला॥ 
हरते दका पापानि तस्मादशषहरा स्म्रता । (१) 

इति स्कन्दपुराणात् । अन्न योगचिक्नेष उक्तस्तत्रव- 
ज्येष्ठे मास्ति सित पक्षे दशम्यां बुघहस्नयोः । 

गरानन्दे भ्यतापाते कन्याचन्द्र् वृषे रवो ॥ 
दशयोगे नरः स्नात्वा स्वपवेः प्रमुच्यते । 
अश्र च यत्रैव योगबाहुरयं सेष ब्राह्या । 

यादिवनश्युङ्कद शमी विजयादशमी । तां प्रक्रम्य पुराणसमुश्चये-- 
दशम्यां च नरैः सम्यर् पृज्जनीयापराजिता। 
देशानीं दिशमाशित्य मपरह्नि च यत्नतः ॥ 
श्य च यद्यत्तरेव श्रवणयुता तवा सेव ब्राह्या । 
उद्ये दशमी कश्चित् सम्पूणक।दशी यदि) 
भरवणक्चष यदा कारु सा ताथावज्याभमया॥ 

( १) दश पापानि च मनुनाक्तानि यथा-- 
पारुष्यमनूतं चेव पेद्यल्यं चापि सवशः । 

भषम्वद्धप्रलपथ वाडमयं स्याच्चतुर्विधम् ॥ 
धदत्तानामुपादानं हिंसा चेवाविधानतः । 

परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविषं स्मृतपू ॥ 
परद्रव्येष्वमिभ्यानं मनसानिष्टचिन्तनम् । 
वितथाभिनिकदाचच त्रिविधं कमे मानसम् ॥ इति । 



एकाद शीनिणंयः | ५७ 

इति कस्यपोक्तेः । अन्येषु पक्षेषु नवमीयुक्ता ग्राह्या । 
या पूणो नघर्मायुक्ता तस्यां पूञ्यापराजिता । 

इति पुराणसमु्यात् । 

इति दशमीनिणयः । 
े [4 (€ _ = 

अथंकादश्ची निर्णीयते । 

सा च सवैकायंषु परयुतेव ब्राह्या ¦ “र्द्रेण दादक्तीयुरा” इति 
युग्मवाश्वात् । ५ ह न र 

पकादक्ी म कत्तव्या दशमीसयुता विमो ! 
पुवविद्धा न कत्तेष्या ठर्ताया षष्ठिरव ख । 
अषटम्यकादशी भूता धम्मकामाथवाज्छभिः॥ 

इति स्कन्दपुराणभविष्यपुराणयोः पवावदद्धाप्रतिदधास्च। चे्रशाङ्केकादशी 

वेश्थकतृकवास्तुपजनऽपरा व्यापिनी प्राह्या । 
तश्रापराह्न वास्तुश्च वेदयानां वंशधारकः । 
अर्ध्येमाल्यैश्च वसेच पृज्यो रङ्गविचत्रितेः ॥ 

ति तां प्रहृत्य ब्रह्मपुराणात् । आषादश्चुद्धेकादद्यादिषु विष्णुश्चयनादि 
काम् । तत्र- 

ब्रह्मपुराणे, 

पकादद्यां तु शुङ्कायामाषादटे भगवान् दरिः। 
भुजङ्गशयने रेते तदा क्षीराणेवे सदा ॥ 
पकादद्यां तु श्ुङ्कायां का्तिके मास्त कशवम् । 
प्रसुप्तं बोधयद्रात्रो शरद्धामक्तिसमन्वितः ॥ 

भविष्यात्तरऽपि- =. सि 
प्रत्त भादपदे मालति एकादश्यां दिने सते । 
कटिदानं मचद्धिप्णोमहापातकनाह्यनम् ॥ 

कटिदानम्-अङ्गपरिब्र्िकरणम् । वराहपुरागष्दो तु प्तेष्येव मासेषु 
श्य्रदादशीषु शायनादिकमुक्तम् । 

आषाढमासे हादश्यां सवशान्तिकरे शुभम् । 
य पतेन विधानेन ज्ञात्वा मे क्म कारयेत् ॥ 
ख पुमान्न प्रणश्येत संसारेषु युगे युगे । 

तथा- 
इयं च छादश्छा राजन् ! प्रबोधाय विनिर्मिता । 

„ मयेषा सर्वलोकानां हितां राषशायिना ॥ 
ब्रा० खण > 



७८ वसिभेन्रोदयस्य समयप्रकाक्चे- 

तथा देम्रयुदाहूत मविष्येऽपि- 
दादशयां श्युङ्कपक्चि तु प्रस्वापावत्तनात्खवाः। इति । 

न चात्र दादसीपदस्य पकादशीपरतवमिति कस्य चिदुक्तियुक्ता । 
तथाल प्रमाणाभावात् छक्षणापत्तश्च । 

प्रतिपद्धनदस्योक्ता पविन्रारोपणे तिथिः। 
भिय देभ्या द्वितीया तु तिथीनासुत्तमा स्श्रता ॥ 
तुलीया स्याद्धवान्यास्तु चतुथा तत्सुतस्य च । 
पञ्चमी धमेराज्स्य तथा षष्ठो गुहस्य च ॥ 

सप्तमी मास्करस्योक्त। दुगाया अष्टमी स्मता । 
मातृणां नवमी चेव दशमी वासुकेः स्मृता ॥ 
पकादशो अष्टषीणां च दाकश्ी चक्रपाणनः। 
्रयोदश्षी शानङ्गस्य दावस्थोक्ता चतुदश ॥ 
मम चेव मुनधरष्ठ | पौणमासली तिथिः स्मृता । 
यस्य यस्यच देवस्य यश्नक्षत्रं तिथिश्च या॥ 
तस्य देवस्य तस्मिस्तु शयनावत्तनादिकम् । 

इति मत्स्यपुराणवचनवि रोध पत्तेश्च । तक्ष्मात् कालान्तरविधानमेव 

साधायः। कचिज्ञ आषाठकात्तिकपोणमास्यो; स्वापभ्रबोषाबुक्ते । 
तथाच- 
1. ८ ॐ ~ _ __ € „~ ^~ 

क्षीराग्धो हषपयेड़ आषाद्धां संविशेद्धरिः । 
निद्रां व्यजति कार्तिक्यां तयोः सम्पूञ्जयेत्सक्षा ॥ 
ब्रह्महत्यादिकं पापे क्षिप्रमेव व्यपोहति । 
आषाढी कात्तिकी चान्न पोणमासी । तत्रेव प्रचुरतरप्रयागात्। 
आषादशुङ्कपक्षान्ते भगवान् प्रधुखूदनः। 
भोगिमोग निजां मायां योगनिदां समाप्नुयात् ॥ 
हेतेऽसो चतुरो मासान् याषद्वति. कास्तिकी ' 
विशिष्टा न प्रवत्तन्ते तदा यक्चादिकाः क्रियाः॥ 

इति विष्णुधमेोत्तरे पक्षान्त इति स्पष्टमभिधानाच्च । पतेनाषादस्येय. 
माषादी एकादशी काचिकस्येयं कात्तिकी एकाद शीति कत्यतरुव्याख्या- 
नमपास्तम् । तन पौणैमास्यपि पकः काल इति सिद्धम् । विष्णषमोतिरे तु 
पकादश्षीमारभ्य दिनपञ्च क ययनप्रबोधाचक्तो । 

पकादह्यामाषाढस्य शुङ्कपक्षे जनादेनम् । 
देवाश्च षवश्व गन्धरवाबलरसां गणा ॥ 



एकादश्शीनिणंये विष्णुश यनकालनिर्णयः। ५९ 

अभिष्टुवन्ति ते गत्वा सततं दिनपश्चकम् । 
उर्सवं चैव कुर्वन्ति गीतनृस्यसमाक्ुखम् ॥ 
ततस्तु चतुये मासान् योगनिद्रामुपासते । 
सुश्च च तमुपासन्ते ऋषयो ब्रह्मसम्परिताः ॥ 
कसिकस्य {सिते पक्चे तदेष दिनपञ्चकम् । 

विधोधयन्ति देवेश्चं गत्वा सेन्द्रा दिवोकसः॥ 
तस्पात्तथेव कुर्वीत तदापि च महर्सवम्। 

न चात्र स्वापप्रवोधो पकादह्यामेव दिनचतुष्टयं तु पज्ञति कष्य 
चि दुकिथुक्ता । “ततस्तु चतुरो मासान्? इति “विबोधयन्ति देवेशप्,” 
शति च पञ्चदिनसाध्योत्स्वानन्तर तयाः कत्तग्यत्वप्रतीतः। तेनेदमपि 
पकः कारान्तरमिति युक्तम् । प्ते च कालाः शाक्षत्यनुखारेण यथासम्प्र 
दायं च व्यवरस्थिताः। पते च स्वापपासर्वत्तनपरबांधाः रात्रिसनध्यादि- 
नेषु काया; । 

निशि स्वापो दिवोत्थानं सन्ध्यायां परिवत्तनम् । 
इति भविष्योक्तेः । 

विष्णुर्वा न स्वपिति न च राजो विवुभ्यते। 
इति विष्णुधमेत्तरच । पव च (सुप्तं बोधयेद्राश्रोः इति बह्मपुराणं 

रान्न प्रसुक्षं दिवा बोधयेदित्येव मविष्यवचनैकवाकयतया व्याख्येयम् । अ 
म्यथा विकदपापत्तः । तदपेक्षया च पदधम्मंस्य साक्नघानस्येव बाधो 
चित्यात् । अन्यथा तद्वचन पद घमस्मस्यप्यवाे पदस्य सुतरामवाधा- 
पत्तेः पयुदासोच्छद्ापात्तः । केचित्त निशि स्वाप इस्यास्मन्ननादवाला- 
द्राश्रावापि प्रबोघमाचरन्ति। तत्त वचनस्य दमाद्रथादिलकलखनिषन्धादत- 
त्वादसमञ्जसम् । अन्न च द्वाद्इयां रात्यादिभगेषु क्रमेण अनुराधाश्च- 

घणरेवतीनाम।दिमध्य वल्लानेषु ` जायमानेषु प्रस्वापावत्तनोदृबोधाः 
प्रशस्ताः । तथा च~ 
भविष्ये, क . ह । 

मन्राद्यपदःस्वपताह ववष्णुः श्रुतेश्च मध्ये परिश्रत्तमेति। 

पैष्णावसने च दछुरारिदन्ता प्रबुध्यते माक्चतुष्टयेन ॥ 
आभाक्रार्येषु मास्तषु चपते | माधवस्य च। 
द्वावभ्यां श्ुञ्खपक्षे च प्रस्वापवत्तेनोर्लव।ः ॥ 

यदु इादया रन्यादमामबु तत्तन्नन्षत्रमागानापयागा नक्चन्नमात्र 

९५ तु योगस्तदा नक्षत्रमात्रयुक्तराञ्यादिमगेष्वेव शायनादिकं काय॑म्। 
पाद्यागो खदा न स्याहक्षेणापि तदा मवेत् । 



६५ वीरमिन्रादयरय "समयप्रकाके-~ 

हति षरापुराणवचनात् । 
विष्णु्दिंषा न स्वपिति न च रात्रो विबुभ्यते। 
ढादद्यामृक्चस्तयोगे पादयोगो न कारणम् ॥ 

इति विष्णुधमोत्तरान्च । यद्। द्वादद्यां रजञ्यादरेभगेषु नक्षन्नमाक्रस्याप्यः 

भावस्तदा द्दहयामेव सन्ध्यायां शायनादिक कार्यम् । तथा च- 
बराहपुराणे 

द्वाददयां सम्धिक्लमये नक्षत्राणामसतम्मवे । 
भाभाकास्ितपक्चघु शयनावततनादेकम् ॥ 

खग्धिक्लमये इति शचयनाद्ावन्वेति । सन्वि्षमयः सन्ध्याकाल; । दमा. 

वदिसम्मतो ऽप्ययम्थेः ¦ 
| कप 

इति विष्णुक्यनकालः । 

अश्यामेधाषादशरुद्धेकादद्यां चातुमास्यवतारम्भ उक्त 
महाभारते 

आषादे तु सिते पक्षे पकादश्यामुपोषितः। 
च।तुमास्यवतं कुयादयक्किञ्चिन्नियतो नरः ॥ 
असम्भवे तुखाकंऽपि कन्तभ्यं तत् प्रयत्नतः। 

भयेकदिरव्रेते निणीयते । 
त~ _ ॥ त 

पक्षे पक्षे तु कत्तभ्यमकाद् दयामुपोषणम्। 
इत्यादिनारदीयादिवचने तावत् यज्रापवाल्श्चरवणं तत्राष्टयामिक्षाभोज 

नसङकर्पो विधीयते । उपवास्तपद्स्य वतविरेषपयांयस्य सङ्कल्पवाचि 
त्वस्येष्टर्वात्। यानि तु बतं नियमो धम्मे इत्यादि सममिभ्यहारवन्ति नल्. 
युक्वाक्यानि यथा-- 

पकाददयां न युञ्जीत पश्चयारभयोरपि। 
वनस्थयति घधम्मोंऽयम् 

इस्यादानि तन्नापि “नोधन्तमादित्यमश्ित" ह्यादाविष सङ्करटप 
पव सक्षणया (विधीयते । यातु तत्र भोजननिन्दा सखा “नहि निन्दा 
निन्दितुं भवत्व” इति न्यायेन बतस्तुत्यथा न तु स्वतन्त्रनिषेघोन्नायि. 
का गांरवात् । 

न शङ्खेन पेवेत्तोयं न खादेत् इम्म॑शकरो । 
पकादश्यां न भुञ्जीत पक्चयोख्मयोरपि ॥ 

इृव्थादो तु निषेधप्रायप।ठात् बतादिपदसममिमभ्याहारामावाश्च भो 
ज्ञननिषेध पव । तत्र सङ्कटफ्टक्षणायां भरमाणासावात् । न चकमुखक 



एकाद शीत्रतनिणेयः। ६१ 

स्पनाराघकायं सोतिवाच्यम् । तस्योत्तरकाल निस्वातव् । अन्यथा 
निषादस्थपत्यधिकरणविरोधापत्तेः । ( अ० ६ पा° १ अधि० १२३) अत्र 
भाजनं स्खतिलोकम्रलिद्धोऽन्यवह्ार एव निषिध्यते न तु सर्वांदननि्र- 
सिः । अत पव गहस्यस्य ऊष्णेकाद्दयादौ बत मोज्ननिषेधयोः प्राप्तो- 

उपवासनिषेधे तु कि ञ्चिद्धक्ष्यं प्रकल्पयेत् । 
इति किञ्चिद्धक्चणविधानम् । न चे तद्धिष्यन्यथानुपपर्येव अुजेरव- 

नीयमात्रादनपरतेति वाच्यम् । अस्यच वचनस्य रागद्वेषादिङतनि- 
राहारग्याबस्या साथकत्वात् । अयच निषेधः कटठञ्जमक्षणानेषेधा 
विकरणन्यायेन नित्य पव । अयं च छृष्णे शयुक्के च स्वान् भ्रति 
प्रवत्तेवे । 

अष्टवषाधिको मर्या ह्यशीतिनं च पूर्यते । 
य। शुङ्क मामकं रपट विर्ण।रहनि पापञ्त् | 
सम वध्यश्च दण्ड्यश्च नवस्यादृरातः सम्॥ 

इति नारदोक्तेः, 

गरहस्थो ब्रह्मचारी च आदहिताभ्भिस्तथेव च । 
पकाददयां न भुज्जीत पक्षयारुमयारापि ॥ 

हत्यग्निपुरागच्च । अअ चाषटवषग्रहणनुपनयनोपरन्षणम् । अश्ची- 
तिग्रहणं च शक्त्युपलक्चषणमिति केचित् । तन्न । अ्रमाणामावाव् । न च- 

गरहस्थो ब्रह्मचारी च योंऽनदनश्च तपश्चरेत् । 
प्राणान्भिदान्रलोपेन अवकीर्णी भवेत्त सः ॥ 
इति वचनविरोध ईति वाच्यम् । अस्य- 
पकभचछेन नक्तेन तथवायवाचितेन च ॥ 
उपव। सेन चकन पाद्कृच्ट्ः प्रकी{सितः ॥ 
पतत् त्रियुनित प्राजापत्यम् 

इत्यादिविहितभाजापत्याजुष्ठने जैगुण्यलम्पस्यये स्वस्थानादरा्. 
म्यायप्रा्तोपवासन्राचतनेदृस्थथत्वात् । अत पव “अनहनंरतपश्चरेत्" 
इति यावबत्तपञ्चरणमनशनाभ्यासयच्ा वत्तमानकाङप्रत्ययः । श्राणान्चि- 
चोत्रखोपेन' इते तु "तन ह्यन्न करवत ' इतषद्यवाद्मात्रम् । प्राणान्न 
दन्नं नाम तदू “यद् मच्छ प्रथमम(गच्डत् तद्धामायम्ः इति विदितो 

भोजनाधिता निवमविश्चेष। [नत्वतया वेद्हितः । न चस्य अधयमूत. 
भोजनामके सोपा दाषाय मवत तस्माद्थवाद्ः ' हेमादिस्ु ब्रह्मच।- 

रि्रहस्थयोमरणान्तकनद्यनशूपतपानेदस्य थामद् वचनात्पाह । 



६५ वीरमिन्रोदथस्यं समयप्रकाश्- 

यदपि- 
आहितापनिरनडर्वादच ब्रह्मचारी च ते चयः। 
छद्नन्त पव सिद्धयन्ति नेषां सिद्धिरनश्नताम् ॥ 

इति षाङ्ष््यायनष चनं तत् भाजनामावेऽश्याध्ययना्रेहोभादिः. 
लोपभ्रसक्तौ तक्निदरर्यथम् । तेषां सिद्धिरनदनतामितिदतुवन्निगदात् । 
अभ्चिहोश्रदेः भौतस्वेन स्मात्तभोजननिव्रत्तिषाधौचित्यात् । पव चाभ्चे- 
हो श्राद्यविरोधन नित्योपवास्रविधि; प्रवत्तते। काम्यस्तु भ्रौतस्यापि 
निध्याश्निोत्रदिर्वधक एव प्रमाणवलाबरटाऽपेक्चया प्रमेयवलाबलत्वस्य 
अयायस्त्वात् । काम्येन तु श्रौतेन कम्यस्मात्तेनिघुत्तिरिषटेव श्रोतत्वेन 

बलीयस्त्वाधिक्षयात् । पतेन नित्यस्य काम्यस्य स्मा्तोपवासस्य श्ल 
तेनान्निहोत्रादिना निब्रखिरिति यत् केश्चिदुक्तं तन्निरस्तम् । इत्यलं प्र. 

क्ताजुभरलक्तेन । तस्परा्निषधे पक्षद्वयेऽपि सवंषामधिकारः । वतेतुनि 
त्यप्रयोगे णदश्थष्यातिररेकानां पक्षद्येऽप्याधकारः । गृहस्थस्य तुश्चुः 
्कपक्चषगतत पव । 

पकावहयां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि । 
वनस्थयतिघर्म्मोऽय श्युक्क(मेव सदा गृही ॥ 

ति देवलोक्तेः । 

पकाद दयां न अुञ्जीत परश्चयारुभयोरपि। 
ब्रह्मचारी च नारौ च रुङ्कामेष खदा गृही ॥ 

दति भविष्येत्तरोक्तश्च । 

यथा छ्युद्धा तथा रृष्णा द्वादशः मे सद्ा प्रिया। 
दयङ्खा गृहस्थः कन्तभ्या मोगस्रम्तानवद्धिनी ॥ 
मुमृषश्चुमिस्तथा कृष्णा तेन तेनोपदृदिता । 

इति मविष्यपुराग्न यानि तु- ` 
यथा श्युङ्का तथा ष्णा विशेषो नास्ति कञ्चन । 

इत्यादिसामास्यवचनानि तनि गृहस्थातेरेक्तविषय उपलं 
हन्तव्यानि ॥ पवं च खामान्यवचनेन गृहस्थं प्रति उपवासाग्रसिः 
शृङ्धामेव सदा यृरहत्यनेन गृहस्थं प्रति शुह्खोपषासविधिरिति के 
चित् । अन्ये तु पवकारण "न चतुखश्यदात बरूयात षडपि. 

शतिरित्येव ब्रूयात्? ( अ०९ पा० ४ अधि० २) इतिचत् विधिश्च 

किपरतिषन्धाद्वाकयमेदापत्तश्च गृदस्थं प्रति श्युङ्केोपवासलषिष्यस 
म्भवादन्यस्य च वियेरमावद्चुवादत्वानुपपत्तेनं सामान्थोभयैकाद्इयु 

पवाखविधीनां वनस्थयत्तिविषयत्देनोपक्षदारः, कन्तु यतु एष्णाम- 



एकादक्ीतरतनिर्णयः । ६१ 

प्युपवसेसद्टनस्थो यतिश्ेष्येवं तदन्तगैतरृष्णोपवासस्यैव । प्वं च सा 
मान्यविधित पव गृहस्थस्य श्ुङ्कामात्रप्रापतेः श्ुङ्कामेवेत्यनुवाद इत्य. 
हुः । अपर तु सामान्यवचनभ्य पव गृहस्थ प्रत्यपि उपवासप्राततः परि. 
सङ्धन्धाये शु्छामेवेति वचनम् “अन्न दहयवावपन्स्यत पवाद्वपीन्त" इति. 
वदिर्याहुः । सवथा तावदृ गृहस्थस्य शुङ्खेषति सिज्रम् । यत्तु-- 

सङक्रान्त्यामुपवासं च ष्णाकाद् शिवा घरे । 
चन्द्रसूर्यग्रहे चव न कूर्यात् पत्रवान् गृही ॥ 

व्यादि कष्णेकादष्युपवासनिषधक वचन तद् गृ्स्थसामाम्यपु. 
रस्कारेण रष्णानिषध सत्यपि पुत्रवदग्रहस्थसय दोषाधकयज्ञापनाथ 
मिति माधवादयः । तन्न । सामान्यावेषेगृहस्थश्यातारक्त प्रव्युपल्लहतत्वात् 
शयङ्गामव खदा गृदीत्यस्यच गृहस्थं प्रात शुङ्घाविधानाथष्वनायुवादर्वन 
वा साथकयात् परिसद्ुन्धापक्षस्य च वाकयभदनायुक्तन्वात् गृहस्थं 
प्रति कृष्णोपवाखाप्रा्चानिषरधासम्भवात् पत्रवद्गृहस्थं प्रति “छृष्णोका. 
दशिवासर'हइतिवचनस्य दोषाधिकयख्यापनार्थत्वायोगत् । वचनं तु- 

शायनीवोधिनोपमध्ये या कृष्णेकादश्री भवत् । 
सेवापोष्या गृहस्थन नान्या कृष्णा कदाचन ॥ 

इति वचनन गृहस्थं प्रति शयनीवबाधनामध्यवत्तिन्याः कृष्णाया 
विष्टितत्वात्तत्र पुत्रवद्गरहस्थं भ्रति पयुदासाथामति दमद्विभ्रभृतयः। 
हदं च वैष्णवव्यतिरिक्तपरम् । 

नित्य भक्तिखमायुक्तनरर्विष्णुपरायणेः। 
पक्षि पश्च च फत्तभ्यमेकादश््यामुपोषणम् ॥ ईति 1 

तथा, 
यथा शङ्का तथा ष्णा यथा ष्णा तथेतरा । 
त॒स्य ऽनुमन्यते यस्तुसखवे वैष्णव उश्यते ॥ 

इति नारदोयतघ्वसागरवचनाभ्मां तस्य सवङृष्णोपवासप्रतीतेः । पषं 
काभ्धेकादशवितं पक्ष्ये सवैः कायम् । 

पुरवा गरस्थश्च बन्धुयुक्तस्तथव च। 
उभयोः पक्षयोः काम्यं वन कुरयांज्त॒ वेस्णवम् ॥ 

इति देमद्रधुदाहतवचनात् । यत्तु- 
रविषारेऽकंसङ्क्रान्त्यामेकाददयां सितेतरे । 
पारणं चोपवासं च न कुयात् पुत्रवान् गदी ॥ 

इस्यादिवचनैर्निषेयन पर्युदास्न वा रविवारादाबुपवासरनिचुत्तिः 
सा तल्रयुक्तोपवाखस्य न तु तद्धिकरणकस्थेकादश्युपवासस्वापि । 



६९ वीरमिच्रोद्थस्य समयप्रकलो~ 

तज्ञिमिलोपवासस्य निषेघोऽयमुकदषहतः। 
भयु क्तयन्तरयुकतस्थ न विधिने निषेधनम् ॥ 

ति जेभिीनक्चनात । अत दव- 
भगुभानुदिनापेता सूर्य॑सङ्क्रान्ति संयुता । 
एकादशो सदोपोष्या पुत्रपौत्रपरवर्धिनी ॥ 

इति विष्णुधम्भेत्तरमपि सङ्कच्छत । रविवाराष्प्रयुक्त उपवासश्च 
स॒वतेनोकः-- 

अप्राधास्था दादशी च सङ्क्रान्तिश्च विरषतः। 
पताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्तयेव च ॥ 
अश्र ज्ञानं जपो होमो देवतानां च पृजनम्। 
उपवासस्तथा दानमक्ेक पावन स्मृतम् ॥ इति । 

पारण चोपवासं चरत्यत्र समाप्िपयायपारणपदसपमभिष्याहाः 
र।दुपवासलपदमुपवासोपक्रमपरम् । तेनोपवासवतं रावधारादो पुत्रव 
दृगरहस्थातिरिक्तः कूयौदित्येव तात्प्याथः। न तु तक्निमित्तपारणाया 
अपि परथङनिवधः। रविवारादिप्रयुक्तपारणाया अभावात् । न च- 

सप्त वारानुपोष्यैव सप्तधा स्षयतेन्द्रियः । 
सक्तजम्मरृतात्पापात्ततक्षणादेव मुच्यते ॥ 

इतिव चनविहितश्निवारभ्रयुक्तोपवासपारणाया रविवारनिभिच्तता । 
तथा, 

नित्य दयोरयनयार्नित्यं शिषुवतोद्धयोाः। 
चन्द्राकयाभ्रंहणयेव्यतापतघु पवेघ्ु ॥ 
अहोरान्नोरितः स्नान श्राद्धं दानं तथा जपम्। 
यः करोति प्रसन्नात्मा तस्य स्यादक्षयं चतत् ॥ 

इति सङ्क्रान्ति पृवेदिवसविदितोपवाश्लपारणायाश्च सङ्क्रान्तिनिमि- 
शतेति वाच्यम् । परेऽहनि तु पारयेदित्यादिवचनादुत्तरदिनत्वेन रवि. 
धारादेरधिक्षरणत्वं न तु तस्प्रयुक्ता पारणा । रविवारे पारयेदित्याङ्वच. 
नामावात् । ऊष्गेकाद्शीप्रयुक्तपारणायास्तु\; .दशम्युपवाक्तविष्य- 
दशनेन कथमप्यसम्भवाच्च नच तर्हिं तदाधेक्षरणकपारणाया पव 
निषेधः अत पव तर्निमित्तोपकासस्येर्युपासमाशत्रप्रहणमिति वाच्यम् | 
दवाददथां रविवारे पकाद्श्ीपारणामावप्रसङ्गात्। तस्माद् यथोकेष 
याख्या युक्तति । यदपि च- 

व्यतीपाते कते श्राद्धे पुत्री नोपवसेदगरृह । 



श्राङदिन एकादहीत्रतनिणयः। ६५ 
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इतिवचनेन भाद्धदिने उपवासनिषेधनं तत् पकादश्षीग्यतिरिक्त 
दिषय धव । 

उपवासो यद् निस्यः श्राद्धं नेमित्तिकं भवेत् । 
उपवासं तदा कुयादाघ्राय पितृस्रषेवम् ॥ 

हति बरद्याहवहकये क्तेः । 

यस्मिन् दिने पितः भाद्धं मातुवबाथ भवेदगुह || 
तस्मिन्नेव दिने तात | भवेदेकादश्लीव्रतम् ॥ 

` अन्यद्वापि घतं स्कन्द् ! तदा कायं च तच्छृणु । 
न लुप्यते यथा धाद्धं तृ पवासरोऽथवा गुह । ॥ 
इति विप्रति पन्नेऽथं उपायः परमो मतः। 
दो हितार्थं सर्वषां नराणां शिखिवाहन |॥ 
ध्राद्धदिनं समासाद्य उपवासो यदा भवत् । 
तदा छ्त्वातु वे राद्धं भुक्तशेषं च यद् भवेत् ॥ 
तत्स्व दक्षिण पाणो ग्रदीत्वान्न िखिभ्वज |। 
अवज्िघेदननाथ तन श्राद्धं शिखिध्वज || 
पितृणां तृत्िदं जात वरतभङ्खा न विद्यते ॥ 

इति स्कन्दपुरणेक्तश्च । यदपि च- 

पत्थो जीवति या नारी उपवास बत चरेत् । 
आयुष्य हरते मत्तुनेरकं चव गच्छति ॥ 
श्ति वचनं तदापि भत्रनयुक्षाविषयम् । 
मायो भन्तमेतेनैष वतादीन्याचरत् सद्। ॥ 

इति कात्यायनोक्तेः । 

नाश खद्वननुञ्चाता मश्रा पित्रा सुतेन वा। 
निष्फरे त॒ भवेत्तस्या यत् करोति वतादिकम् ॥ 

इति माकंण्डेमपुराणाश्च । अञ पिजादिग्रहणं भत्रेलन्निधानाेषयं वि 
धवाविषयंच नसी स्वातन्यमदतीति वचनात् । पतं विधया 

पक्षद्वयेऽपि कायम् ।. 

पक! द्या विना रण्डा यतिश्च सुमहामते ! । 
पच्यते ह्यन्धताभमिखे यावद्ाभूतखम्प्ुवम् ॥ 

इति वचने रण्डायतिसमभिव्याहारात् । पव च सघवाया गृहस्थः 
व्रश्दुकरायामवाधचिकार शत्यनवदयम् । 

वी० स०९ 
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धथ व्रते एकादशद्रेधं निर्णीयते । 
सा च द्विविधा सम्पूणा विद्धा च । त्र उदयात् प्राङ्मुहृत्तद्वयमा 

रभ्य प्रद्ृत्तायाः पुनः सुयोंदयपयेन्तसच्वे सम्पूण। । 
आदित्योदयवेखायाः प्राङ्मुहू चद्वयान्विता । 
पक!दशी तु सम्पूणौ विद्धान्या प्ररिकीत्तिता ॥ 

हइतिभविष्यपुराणात् । अत रव~ 
प्रतिपस्प्रभतयः सवो उदयादेषद्याद्रषेः। 
सम्पृणौ इति विख्याता हरिवासरषजिताः॥ 

इति स्कन्दपुरणे सामान्यत उक्तस्य सम्पृणेन्वस्य हरिवासग्पयाये. 
कादद्यां पयुदासः फनः । अत्र च यत् सामान्यतः सिद्धं इदयादारभ्य 
परवु सत्व उदयपयन्तं च सरवामनि दयमभिहितं सम्पृणेश्व तन्मध्ये 
पवमव पकादद््णां पययुदम्यते नात्तरपपि भविष्यैकवाकयत्वात् । तन अ. 
रुणोदयमारभ्य पुनः सूर्योदयपयन्तं सच्च पव पकादश्षी सम्पूर्णेति. 

+ 
आदित्योदयकेखाया आरभ्य षष्ठिनाडिका । 

सम्पू्णेकादशी नाम 
इतिवचन तदनुकट्पभून सम्पृणत्वाधायकमिति वक्ष्यते । विद्धा 

त॒ दशम्या अरुणोद्यस्पर्त सति। या तु कृत्लला अरूणोदयव्यापिनी 
द्वितीयसुय्योदयाद वागेव समाप्तासा न विद्धान सम्पूणो किन्तु ख 
ण्डमात्रम् । तस्मादुद्यादवाक् मुहत्तद्ववान्विता सम्पूणंति युम् । यत्त- 

अरुणादयकाटे तु दिशागन्धो भवेद् यदि । 
इव्यादिवचनेषु अरुणोदय पदं तदपि सुहूततद्कयपरमेव । 

यत्त ब्रह्मववत्ते-- _ वि 
चतस्रो घरिकाः प्रातरर्णोष्य इष्यते । 

तथा सि क +£ | + ७९ [+> 

अरुणोदयवेधः स्यात् साद्धं तु घरिकात्नयम्। इति । 
अश्रापि सुहत्तद्वयोपलक्षणम् । पकमूरखकदपन।लाघवात् । अयं चार. 

णोदयवधो वैष्णवान् प्रव्येब । 
दशमीवेधस्रयुक्ता यदि स्यादरुणोदयः। 
नेवापोष्यं वेष्णवेन तद्धि नेकाद् शखीवतम् ॥ 

इति गारडक्तेः । यत्त॒-- 

सृयांदयस्पृक्षाप्येषा दक्षाभ्या गर्हिता सदा। 

इतिधुयांदयवेधवचनं तद्वेप्णवातिरिक्षिषयं परिशेषात् इति 
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माधवादयः । काचत्त् अर्णोद्यवे धोऽपि सवैसाधारणः। वेधसामान्य. 
वचनात् । वेष्णवग्रहण तु अरूणादयवेघस्य वेस्ण्वान् प्रति अरूणोदय- 
वेध पवेति नियमाथेम्। एव च सामान्यप्राप्तं वेघद्वयमपि वेष्णवेतरान् 
प्रति प्रवत्तेते । तज्न।सुणोद यवेधक्ष्तावत् काम्वतविषयः । 

उदयात् प्राक् त्रिघरिक।व्यापिन्येकाद्शी यदि । 

सन्दिग्धैकादशी नाम त्याज्या वे धम्मंकाष्िमिः ॥ 
पुज्रराज्यसद्धययथं द्ाददयामुपत्रासयेत् । 
तत्र क्रतुश्त पुण्यं चयाददयां तु पारणम् ॥ 

दतिगारुडोकतेः । न चेतद् वैष्णवान् प्रव्येवोपसंहियतामितिकवाच्यम् । 
तेषां ५नैवापोष्य "त्यनेन पवास्क्लामान्यनिषधात् । एकाद शौवृद्धो हाद. 
शीच्रद्धो सर्वषां नित्योपवासविषयोऽपि सः। 

पकादरी दिशा युक्ता वधमाने विवजयेत्। 
क्षयमागेस्थिते सोमे कुवीत दशमीयुताम् ॥ 

इति भविष्योक्तः । सोमट्एक्ाद्शी । 

द दामीशेषसंयुक्ता उपोष्येकादशी तदा। 
यदा न स्यात् जयोददयां मुहूत दादी तिथेः॥ 

दतिविष्णुरदस्योक्तेः । अत्र यदा न स्यादिप्युक्तेयदि स्यत्तदा दशमी 
विद्धा न कयव्यथांवुक्तं भवति । एकाददया (दद्या वा विध्यमावे तु 
अद्णोादयवेधो न प्रवत्तत किन्तु सुय।द्यवेध पव । अन्यथ चुर्यादय- 
वेधानथेक्यापत्तः। तथा च वृद्यभावे असुणादय विद्धेव शुदा । सूया. 
द्यषधे तु इख्यभावि उत्तरेव , 

कुयादलभे संयुक्ता नालनेऽपि प्रवेशनीम्। 
इतिधचनात् । संयुक्त =-असरुणोद याविद्धा । भ्रवेशिनी=सुयोद्यविद्धव्या. 

ः। सवेथाङणादयविद्धा वेष्णवेः सवेद्।त्याज्येत्यविवादम् । शुद्धप्ये- 
काद्या द्वाददया वा वृद्धौ त्यज्या। 

सम्पूणकादशी यत्र द्वाददयां इद्धिगामिनी | 
द्वादश्यां लङ्कनं काये जयाददयां च पारणम् ॥ 

इति नारदोकतेः । सम्पूणा-- 
उदयाल्राक् यद् विप्र | मुहच्तद्वयसखंयुता । 

हति परिभाषिता । द्वादसीमान्च्रद्धौ तु सम्पूर्णा पक्रम्य व्याघः~ 

पकादकशी यद् दुरा परता दषदश्षी भवेत् । 
उपोष्या इादक्ञी तत्र यदीच्छेत् परमां गतिम् ॥ इति } 

न चेतत्स्मात्तविषयमिति वाच्यम् । तेषामीदरे विषये शुदडायाः 
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मेवोपधासविघानश्य वक्ष्यमाणत्वात् । वेष्णवस्तु षिष्णुमन्व्दीक्षावान् । 
वैखानसाद्यागमोक्तदीक्षां प्राप्तो हि वैष्णवः । 

इत्याद्यक्तेः । पवं च वेष्णवस्य पश्वादयो ऽवैप्णवाश्चन्न तान् प्रस्यय 
निणेय ईति ध्येयम् | अन्र च विद्धानिषधघः सयोगपृथक्रवन्ययेन बता. 
थः पुखषार्थश्च । बताथेता तावत् प्रकरणात् । पुरषाथता तु- 

दशमीश्येषक्लयुक्ता गान्धायां समुपोषिता । 
तस्याः पुत्रश्चत नष्ट तस्मात्तां परिवजयेत् ॥ 
दृ्राम्यनुगता यजत्र तिथिरकादशी भवेत् । 
चत्रापल्यविनाशः स्यात् परेत्य नरक जेत् ॥ 

दस्यादिना पुदषगतानिष्टस्मरणात् । 
जम्भस्येयं पुरा दत्ता द्शमीश्चेषसयुता । 
इपोप्य तां प्रमादेन प्रायश्चित्त चरेदिद्रजः ॥ 
छच्छ्धपाद् नर्थात्वौ गां च दद्यात् सवत्सिकाम्। 
सुवणस्याद्धेकं देय तिलद्रोणसमन्वितम्॥ 

इतिप्रायञ्ित्तविधानाश्चति कोचित् । तत्वं तु “अङ्के फलश्चुतिरथै- 
घाद्” इति न्यायेन क्रत्वथैनिषेघातिक्रमे नरक।दिशथ्रवणं निन्दाथेवाद् 
पव । प्रायश्चित्तमपि अन।रभ्या्ातमपि अधिकार पद्युन्ययिनोत्तरादिन- 
क्रियमाणवताथमेवाभ्युदिते्टिवदितियुक्तमिलयलं भ्रन्नक्तानुप्रलक्तया। 

इति वेष्णवान् प्रत्येकादशीनिणेयः । 

अथ स्मातान् प्रति । 

तश्र श्ुद्धाभेदेन विविधापि पकादशी परस्येक नवविधा । 
द्युदधा विद्धा तथा तरेधा भिन्ना न्युनसमाधिकेः । 
तिधकेका पुनभिन्ना दराददयूनसमाधिकेः ॥ 

इतिवचनात् । अत्र न्यूनसमेत्यादौ मावप्रवानो निर्देशः । दितीयष्- 
योद वाव्यवहितपराकक्षणे समाता सम। ततोऽवाक्समः।प्ः न्यूना उदयोत्त 
रभाविनी आयिका । अत्र च विद्धा सकलमते सूयोदयवेषेनैव । असं 
णोदयवेधमादामग्राष्ठाद शमभेदासम्मवात् । तावदृध्रासब्द्योरसम्मकात् ¦ 
ते च श्ुद्धन्यूनन्यूनदादरिका ९ शुभ्यूनसलमद्वाद शिका २ श्ुखन्यूना 
धिकद्वादशिका ३ श्ुदसमन्वूनद्ाद रिका * टुद्धलमसमद्वादशिका ५ 
श्युड लमाधिकद्ादाशिका £ शु दाधिकन्यूनदाद शिका ७ श्युदधाधिकलसः 
मद्वादशिका ८ शुद्धाधिकाविकदढदशिका २ पष वद्धायामपत्विष्टाश 
दा. मेदाः । तत्र निणगयस्लङ्कादकदलाको पराच्यनिषन्धेषु -- 
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आद्याञ्ु षट्सु पूवव उवस्थानन्तरद्वये । 
गृहमेधियतीनां स्याक्नवम्यां स्यात् परेऽहनि ॥ 

विद्धात्रये तु पूव स्याद्यवस्थानन्तरद्वये । 
अपरेऽहनि श्चषाः स्युः सक्षमी तु च्यवस्थया ॥ इति । 

माधवस्वष्टौ मदानाद--श्ुद्धानधिकानधिकद्वादारिका १ शुद्धानाधे. 
काधिकद्वादशिका २ श्ुद्धाधिकाधिकद्धादशिका ३ शुदाधिकनयिक. 
दादथिका ४ एवं विद्धापि । उभयथापि नणयः समान एव । अनाधेक- 
त्वस्य साम्येन क्षयेण च सम्भवात् । तन्न प्रथमे पक्षे सन्देह पव नास्त । 
द्वितीये $्याच्येव । 

शुद्धा यदा खमा दीना समा ईौनाधिक्ोत्तरा। 
पकाद्श्ीमुपवसरन्न दुधा वेष्णवीमापि ॥ 

इतिस्कान्दाक्तेः । श्युद्धेकादश्ी शुदा सतीत्यर्थः । समादानावा ओ. 
नधिकोकतियावत् ¦ उत्तराच्वेष्णवी च द्वादशी । यानि तु- 

पकादश्षी भवेत् पृणा परतो द्वादशी यदि । 
तदा हछकादर्शीं त्यकत्वा द्वादशी समुपेाषयेत् ॥ 

इत्यादिष चनानि तान्येकादद्या अप्याधिक्ये योञ्यानि। 
पूर्णाप्येकादशी त्याज्या बद्धेते दितयं यदि। 

इति वाकयान्तरेकवाकयत्वात् › वेष्णवावेषय (गि वा । तषां दादशी- 
मात्रधुद्धो परदयरुपवासस्य साधितत्वात्त्। अनन्तमहनाधवादान।मन्र ति. 
वाद् पव । देमादिष्ठ् अस्मिन् द्वितीये पक्षे श्यदेकाददयुपवासविधायकानां 
वचनानां गरहस्थविषयकत्व शुद्धद्रादशयुपवासल विधायकानां तु यतिः 
विषयत्वम् । 

सम्पूर्णकादशी यत्र द्वादशी च परेऽहनि । 
तज्नोपोष्या द्वादशी स्याद् हदद्यामेव पारणम् ॥ 
न गर्भे विश्चते जन्तुस्त्याह भगवान् हरिः। 

इति वचनाल् । अत्रच न गर्म विरते जन्तुरित्यतो यतिप्रतीतेरिः 
प्याह । अत्रायं स्पष्टमुलवचनं पृष्वाचन्द्रोदये नाररयनाम्ना लिन्ञितम् । 

सम्पूर्णैकादशी शुदा दादहयां नैव किञ्चन), 
ह्ादश्ची च अयोाददयामस्ति तन्न कथं भवेत् ॥ 
पूवो गृहस्येः काय। स्यादुचरा यतिभिस्तथा । ¶ति। 

तृतीयपक्षे त॒ सवेषां परेव । 
सम्पू्णीकादशी यश्च प्रभति पुनरेव सखा। 
सवैरेषोत्तरा कार्या परतो दादश्ची यदा ॥ 



® ॐ ५. 
७० वारमिज्ोदयस्य समयप्रकाले-- 

इति नारदेक्तिः। चतुधेपक्षे तु युद्ियतिमेदेन व्यस्था। 
प्रथमेऽहनि खमस्पूणा भ्याप्याहोरात्रमास्थिता । 
द्वादश्या च तथा तात | ददयते पुनरेव सा॥ 
पा काया गृहस्थैश्च यातसिश्चात्तरा वेभो || 

इति नारदोक्तेः । यतिग्रहणं गृहिभिन्नोपलक्षणम् । जघग्ये छक्षणाया 
न्याय्यत्वात् । सम्पूणा प्रकम्य 

पुनः प्रभातसमये घरिकेक। यद् भवेत् । 
तश्रोपवासो विदितो वनस्थस्य यतेस्तथा ॥ 
विधवायाश्च तत्रव परतो ददश्ीन चत्) 

इतिषयनाश्च । विधव।याक्चाति चकारात् विधुरग्रदणम । एकाङ्गवि 
करत्वसाम्यात् । कचित्तु गदस्थयातेग्रहणं सकामनिष्कामोपलक्षणम् । 

सम्पूणीकाद् शी यच्च प्रभाते पुनरेव सा । 
पृामुपवसेत् कामी निष्कामस्तृत्तरां धसेत् ॥ 

इति माकण्डयेक्तेः । न च प्रागुद।हतवचनानुसारात् सकामनिष्काः 
मपद् गृहियतिपरभमास्त्वति वाच्यम् । 

निष्कामस्तु गदी कुयीदुत्तरेकादरीं सदा। 
प्रातभवतुवामावा द्वादशी च द्विजोत्तम ।॥ 

हति स्मन्दपुराण म्राहणाऽपि निष्कामस्योत्तरन्रोपवासविधानारित्या 

हुः । विष्णुप्रीतिकामनायां तु एतादश विषये दिनद्वयेऽप्युपवासः कायः 
सम्पूौकादरी। यज्र भ्रमाने पुनरेव सा, 
श्रयोदश्ची उषः काट उपोष्या तञ का भवेत् ॥ 
उपोष्ये दे तिथी तत्न विष्णुप्रीणनतस्परेः । 

इति स्कन्दपुराणोक्तेः । केचित्त दवे उपोध्ये इत्यनन नेकस्योपवासस्य आवु- 
श्या विधानं किन्तु के्चत्पू्वां कौश्चदुत्तरोते तिथिद्धकापाष्यत्धप्रातिपा- 
हनपरं पूर्वैकवाक्यत्वादियाहुः । यातु `विद्धानाधक(नाधिकद्ादाधिका 
तस्या विद्धबापाष्या। | 

यदि दंवात्तु ससिद्यदेकाददयां तिथिन्रयम् । 
तेत्र क्रतुश्चत पुण्य ह्ादश्चीपारण भवेत् ॥ 

ति नारदेक्तेः। 
एकादशी न कभ्यते द्वादरां सकरा मचत्। 

उपोष्या दृशमीविद्ध। ऋषिरुदाखकोऽब्रवीत् ॥ 
ति ऋष्णषृङ्गोकेश्च । अत्र च ववेद्धाया अनाधिक्यं साम्यन क्षयेण 

[द ७५, [९ [३ क र भ 

ख भवति । तत्र क्षयेण तस्मिने पुत्रव्वुयाहिभन्नेः सवेविदधेषापोष्या। 



स्मातंक्रादश्चीव्रतनिणयः। ७१ 

पकाद् शीश्चयदिन उपवासं करोति यः। 
तस्य पुत्रा विनदयान्त मघायां पिण्डद यथा ॥ 
हर्यादिवचने पुत्रवतामुपवासरपय्युदासात् । रव च- 
पकादशी दिश्चाविद्धा परतोऽपि न ददत। 
यतिभिगहिभिश्चेव सेवोपोभ्या क्षय तिथिः ॥ 

दति पाद्म गराहिपव् पत्रवद्धिश्नग्रहिपर द्रष्टव्यम् । तेर्षातु द्वादश्यामेव 
दिनक्षयं तु सम्प्राप्ते नापोष्या दृशमीयुता। 
उपोष्या द्वादशी श्युद्धा त्रयोदश्यां च पारणम् ॥ 

इति भविष्येक्तः । अत्रच दिनक्षय विद्धानिषेधस्य पुश्रवद्धिषयत्वात् 
दादडइयुपवाखाऽप तद्धष्रय पवाते भ्वयम् । साम्येन अनाघक्षयतु पत्र 

वतामपि पेन्नच शदेनक्षय ' दव्यादिना क्षय पवेतेषां विद्धोपालपयुं 
दासात् । अत पव- 

पकादरी कटाप्येका परतान च वदधते । 
ग्रहिभिः पुत्रबद्धिश्च विद्धोपोपष्या तदा तिथिः॥ 

इति देमद्रधुदाहतं भरिष्यपुराणवचन सङ्गच्छते । अत्र ब्द्धिनिषेधात् 
साम्यप्रतीतिः । यतना तु साम्येनानाधिक्रये परेव । 

दशम(मिधित। पषा पूणाचद्वादक्षी परा। 

शुदधेव दादरा राजन्वुपाभ्या मोक्षकाङ्कभिः॥ 
इति विष्णुरद्योक्तेः । क्षयणानाधिक्ये तु पूव “"यतिभिगरोहमिश्च 

दते पाय्मानुसरारात् । यत्तु- 
दिनपयेक्षऽपि श्चुद्धेव दादी मोक्षकाङ्किमिः। 
उपोष्या दशशमाविद्धा नापोष्येकादशीा सद्ा ॥ 

दति समन्पुवचन तत् क्षयशब्देन बृद्यभावरक्षणया साम्यपरमेष 
ठ्याख्येयम् । अन्यथा पाद्मस्य निर्विष्यत्वापत्तः । न चेतद्रचनानुरोधात् 
पाद्मस्यैव लक्षणया साम्यपरत्वमश्त्विति वाच्यम् । क्षय परा साम्येपू. 
्वत्यनोचित्यापत्तेः । मदनरत्नस्तु साम्ये क्षये च यतीनां परेव परवोदाहत 
सुमन्तुविष्णुरदष्यवचनाभ्याम् । पद्य यतिन्रहण तु बनयमपयययातयक्ता- 

मुमु्युने्ठिकब्रह्यचारेवानप्रस्थपरामत्याह् । यन्त॒ तिधितत्वाद्।- 

कुदटखाम.सयुक्ता नाटङखमश(प प्रदाश्चनम्। 

दति कुम्मपुराणवचना।न्न कदाचद्पि विद्धोपवासविधिरित्युकतम् । त. 
दसत् । अस्य वचनस्याचर्यचूडामगिप्रभूतिभिरनुदाहतत्वेन निम्मुलत्वात् 

समुटत्व वामुमुश्चावषयत्वनापपात्तः । अन्यया 

अविद्धानि निषिद्धेश्न्न छमभ्यन्त ्द्नानतु। 



७२ दीरमिन्रोदयस्य समथप्रकाले- 

मुहत्तैः पञ्चभिविद्धा व्रहोवैकादशी तिथिः ॥ 
इति सू्णादयविद्धापरतिप्रसवाथेकस्य ऋष्यज्ञवचनस्याचायव्ूडा- 

मणिप्रचु्तिमियपि उदाहतस्यानथेकयापत्तेः। या तु विद्ध नधिकाधिक- 
दादशिका खा परेव । 

पकादशी यदा लुप्ठा परत द्वादशी भवेत्। 
इषाष्या द्वादशी शद्धा यदच्छेत्परम पदम् ॥ 

इति ब्रह्मववर्तक्तेः । गो डास्तु-- 

पक्चद्टानो स्थिते सोमे लद्कयेदुदशर्मायुताम् । 
शत्यत्तराद्धं पारेत्वा हुङ्खपक्षे दश्मीविद्धा त्याज्या छकृष्णपक्षेतु द 

रामी वेद्धा ग्राह्येष्याहुः । तत्रद वक्तभ्यम् । किमत्र विद्धानिषेधः शुङ्पक्ष 
पवेति विधीयत फि वा 1चद्धाविधिः कृष्णपत्त पवेति । आदे छृष्णपक्ष 
पकाद् शी द्रादर्योेद्धावपि ंबद्धाकत्तेव्यता पत्तिः । दिर्नीये तु श्युङ्पक्च 
तदनाधिक्येऽपि व्यामापात्तिः । न चष्टापत्तिहतषामप्यसम्परतत्वात् । 
यन्तु मदनरले- 

सवञ>।काद्श्ची काया ददामामिधिता नरः। 
प्रातभेवतु वा मावा यतो नित्यमुपोषणम् ॥ 

इति वचनं प्रातल्लयोददीदिने द्वादश मधतु वामा वेति व्याख्याः 
य उयोदभ्यां द्ादशीखस्वेऽपि विद्धायामेवापवासर इत्युकम् । त्यु 
्तम्। एकादृशषी यदा टुपेत्याद्युदाहतवचनािराधापत्तः। प्रातःपदेन 
तृतीयप्रातःकाटानुपस्थितश्च । वचनस्य त्वयमथः। दशमीवेधे पातः 
सङ्ल्पकालठे पक्ादश्ी भवतुवामा वा सवथोपवासः कत्तेभ्य पवेति । 
वस्तुतस्तु देमाय्दो ५द्वाद्शीमिध्िता नरैः" इव्यव वाक्यम दाह तमिति न 

काश्चद्दोषः। यातु विद्धाधेकायिकद्वादिका सा सवषां परेव वि. 
द्धानिषेधवाक्यानां निरड्ःश ताव प्रवृत्तः । यातु विद्धाधेक्रानधेक- 
द्ाददिका सा स्वैरपि परेवापष्या। 

द्ादशीमिलितः काया सवेदकादक्शी तिथिः। 
द्वावशरी च उ।योददयां विद्यते यदि वाज्वा॥ 

इति पश्चाक्तः । 
पकादक्षी द्वादक्ञी च रारि्ेषे यदक्षी । 
त्र क्रतुशतं पुण्यं ञयोदद्यां च पारणम् ॥ 

इति कृमेक्तश । आस्मश्च क्षयण द्वाददेया अनाथिक्ये केनाक्तेः पुद्- 
वद् गृहस्थेनोंपवासः कायैः । 

पकादश्ची द्द्श्षी च रात्रिरोषे यादशी । 



स्मातंकादशीनिर्णयः। ७३ 

डपवासं न कुर्वीति पुत्रपौश्रसमन्वितः॥ 
इति कोममोक्तेः। किम्तु नक्तमेव । 

पकादशी यदा बद्धा इादश्षी चक्षय गता। 
क्षीणा सा द्ाकशी ्चेया नक्तं तत्र विधीयते ॥ 

इति ब्ृद्धपराशराक्तेः । केचित्तु दिनक्षयनिमित्तोपधासनिषेध “डपवा- 
सनिषेध तु" इतिवचनात् किञ्जिद्धक्षयदित्याषुः। तश्च । नक्ादिषिघेर्विं 
शोषत आन्नानात् । यन्तु- 

एकादशी विचरद्धा चेच्छुङ्खे कृष्णे विशेषतः । 
उन्तेरां तु याति; कुयाव पृल्ामुपवसदृग्रही॥ 

हति प्रचतावचन तत् श्ुद्धाविष्य “लम्पणकादरा यक्ते” इत्यादे 
धहुवाक्यकवकयत्वात् । माषवस्तु अस्पराद्वचनात् विद्धायामपि इयं व्य. 
वस्थेत्याह । अत्र च येषु पश्चेघु विद्धोपवालप्रसाक्तस्तत्र रात्रो पूजव 
तसङ्कल्प।वयुष्ठेयो । 

विद्धोपवासेऽनश्रस्तु दिन स्यक्त्वा समाहितः । 

राघ्री सम्पजयेद्िष्णुं सङ्कर्पं च तदाचरेत् ॥ 
इति अनन्तभष्ठेदाहतस्मतिवथचनात् ! येषु तु श्रुद्धोपवासप्रलक्तिस्तत्र 

यदि पषेदिने मश्धरात्रात् प्रवं दामा तदा “प्रातः सङल्पयेद्िष्षान्' 
""पूवाहन देव कायाणः। शइव्यादि सामान्यचच्नभ्यः प्रातरेव तावनुष्ठया । 
यदा तु मभ्यरान्रोत्तरं दशम्या षेधस्तदा मध्याहान्तरं पूज।व्रतसङ्कल्पा 
वजुष्ठेयो । 

दशम्याः सङ्कषषेण मध्यरा्रत् परेण तु । 
वजजयेच्चतुरो मासान् सङ्दपाचनयोस्तथा ॥ 

इति अनन्तमशोदाहतवचनात् । पव च- 

अधरात्रात् परा यत्र पकाददयां तु लभ्यते । 
तन्रोपकधसलनं कन्त म चच्छेदुद्श्वषमीकला ॥ 

इतिस्मरतिवचनऽप्युपवासग्रहणं प्रातःसङ्कद्परूपोपधासनिषेधाथ 
मेव व्याख्येयं न तुपवासनिषेधाथंमित्यनन्तमह्ः । देमरि्ु"प्रथ परारम्मवि 
षयमित्याह । न चच्छेदितीच्छानिषयस्य प्रथमप्रयोग पवाञ्जस्यात्। 
अन्ये तु कपाल्कवेधस्यापि अरूणोदयवघवन्निरयवदव दुषकत्वम् अस्मद् 
वचनात् । अत पव कालनिणेयदैपिकाविवरणक्रारोणापि एतन्न दूषितम् । 
अतश्च कपारवेधो देश्चाचाराद् व्यवस्थित श्व्याहुः । वस्तुतस्तु 

अधरक्ेऽपि केषाज्िदृदशाम्या वेध ष्यते । 
अरुणोदयकाले तु नावकाशो विचारणे ॥ 

~ ~ 0 



७४ वीरभिन्नादयस्य समयप्रकाशच- 

कपारषेध हत्याहराचाया ये हरिप्रियाः। 
नैतन्मम मतं यस्मात् जियामा रात्रिरिभ्यते ॥ 

हतिषचने कैमुतिकन्यायप्रदश्चनात् कपालवेधधचनानि अरणोद् 
यवेघस्तुत्यर्थान्यवेति युक्तम् । 

अथं पारणानिणयः। 

सा चादपाद्पतरास्पतमद्वाददयामपि प्रातमध्याह्धिकः कर्मोषःकालेः 
ऽपटङकष्य काया। 

यदा मवत अल्पात ददशा पारणाददन । 

उषःकाले द्वयं कुयात् प्रातमोध्याहिकं तदा ॥ 
इति प्रादूमोक्तेः। न चोषःकाटस्याठ्पत्वात् कथं तावत् कमोचष्ठयः 

पिति काष्यम् । विधिवलात् सङख्यादिषाधेन तदचुष्ठानाोपपत्तः । 
भतप्व- _  . का 

महादानिक्ररी द्येषा द्वादक्षी लल्भुिता नरेः। 
करोति धम्मेहरणम्- 

इति पत्रे द[दद्यतिक्रमे दोष उक्तः । अपकरषश्च स्मात्तेस्येव न 
श्रौतस्य ततो बरखीयस्त्वात् । श्रो तकम्मौनीधङ़ृत विषयत्वेन तस्य साव. 
काशत्वाच्च । पव काम्यस्यापि नापकषैः । अन्न च प्रातमाध्याहिकप्रह 
णान्न नेमित्तिकसञक्रान्तित्यतीपाताद्ियुक्तस्य तत्तत्काङे विहितस्य 
स्नानादकमणः सां वत्सरिकादेवाऽपकषः । पव भूयस्यामपि द्वादश्यां 
माध्याह्कापकषेः प्रातः कायं पव। 

सर्वंषामुपवासानां प्रातरेव हि पारणा । 
इति माषवोद्ादह्तवचनात् । यदा तु प्रातःकारो दादश्चीप्रथमषपादा 

तगेते भवति तदा तदन्ते पारणा कायो । 
द्ादहयाः प्रथमः पादा हरिवाक्षरक्लल्लितः। 
तमतिक्रम्य कुवीत पारणं विष्णुतत्परः॥ 

इति विष्णुधम्भोंक्तः | 
. हइव्येकादशीपारणनिणयः । इत्यकादर्शानणयः 

अथ दादरीनिणयः। | 

खातु पकादशीयुक्ता ब्राह्या “ख्द्रेण ब्रादत्ची युक्ता शति युगम 
वचनात् । 

द्वादशी च प्रक्तभ्या पकाद्दबा युता प्रभो |। 
सदा कायौ च विद्ठद्धिर्विष्णुमकेशच मानवः ॥ 

इति स्कन्दपुराण । 
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एकादशी वथा षष्ठौ अमावास्या चतुर्थेका । 
उपोष्याः परखंयुक्ताः पराः पूर्वण संयुताः \ 

इति गाग्येवचनाच । सकलकममपरक्षणं चात्रोपवास्रहणम् । यदा 
चकाद्श्युपवासद्व(दभ्युपवासयोरेकस्मिन् दिने परसक्तिस्तदोपवासदय. 
मपि तन्त्रेण कार्यम् ।यद्। तु सम्पूणयोस्तथ्यामदेनोपवासद्वयप्रसाक्ते. 
स्तदा पक।ददयुपवाससंयक्ता पारणा जरेन छत्व दादश्षीवतमारभेतेति 
माधवः । अयमेव च न्यायः सर्वत्र उपवासद्वयप्रसक्तो ध्येयः । चेत्रहयुकषट- 
द दयां दमनोष्छव उक्तः-- 

द्ाददयां चे्रमासस्य शुक्छायां दमनोरसवः ¦ 
द्व्यादिना रामाचनचन्दिकायाम्। तत्र च पारणाहमानत्र विवक्षितम् । 

पारणा न रभ्येत द्र'दशी घरिकापि चत् । 
तदा त्रयोदशी ग्राह्या पवित्रदमनपणे ॥ 

इति तत्रैवेक्तेः । पवित्रारापणं च श्रावणश्ुक्षटद्वाददयां विदितम् । 
भाषणस्य सित पक्षे ककंस्थ च दिवाकरे । 
द्वादहयां वासुदेवाय पवित्रारोपण स्मृतम् ॥ 

हति विष्णुधम्मांक्तेः । 

भथ प्रवणदूद्रीनिणयः । 
तत्र विष्णुधर्मोत्तर- 

या राम | भवणोपेता द्वादशी महती तुसा । 
तस्थामुपोषितः स्नातः परजयित्वा जनार्दनम् ॥ 
प्राप्नोत्ययल्लाचम्मश्चो दादशद्वादश्ीफलम् । 

अयं च श्वल्पाऽपि योगः फर्दः | 
तिथिनक्षनयोयोगो योगस्यैव नराधिप ! । 
दिको यदि छभ्येत सख क्षेयो द्या्टयामिकः ॥ 

इति भवणद्धादश्चीं प्रकृत्य नारदीयेक्तेः। योगः रोहिणीयेगादिः । तञ 
या तावदेकस्मिन्नव दिने श्रवणयोगवती शुद्धः शाद्धाधिक्ठावा विद्धा 
विद्धाधिक्। वा तस्यां स्म्दह एव नास्त । यद् विद्धाधिक्रायां दिनद्कय. 

ऽपि अषणयोगस्तदा पकादश्चीयुता ब्राह्या । 
द्वादक्ची धरवगस्पृषठा स्पशेदेकादर्ची यदा। 
स पव वेष्णवो योगो विष्णुशुङ्खलसं्षितः ॥ 

ति मात्प्योकतेः । हेमद्रो तु श्रवणास्पृष्ेति पाठटः। : वणाशन्दश्च खरी 
लिङ्ग शकव्याख्यातम् । तन्ञञेण च तदोपवासद्धयं कायम् । यदा तु शुद्ध 
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यिक्ाया दिनद्वये भषणयोगस्तदे सरव । 
उदयव्यापिनी ग्राह्या भघणद्वादश्षी चते । 

इति बृहन्नरदीयात । यदा तु दाददयां श्रवणयोग पव नास्ति तदा 
पएक्ादद्यामेव तद्धल्यां श्रवणद्ध।दृश्चीवतं कायम् । 

यद् न प्राप्यते ऋक्षं ददश्यां ध्रवणः कचित् । 
पकादशी तदोपोष्वा पापडनी भ्रवणान्वता ॥ 

शति नारदीयाक्तेः । दतस्याश्च सल्लाविश्चेषो-- 
भकषष्ये-- . ह 

पकादश्ची यदा इाकला श्रवणेन समन्विता । 
विजया सा तिथिः प्रोक्ता भक्तानां विजयप्रदा ॥ इति। 

विद्धाधिक्षयेऽपि चोक्तरदिने भरवणयोगामवे तशी दक्षमीः 
विद्धापिग्र्या। 1 

दशम्येकादश्ची यत्र सा नोपाष्या भवेत्तिथेः। 
रवणेन तु संयुक्त! खा शुमा सवेकामदा । 

ति बन्दिपुराणाव । यदा चेकाद्रशाश्रवणद्धददयुप्वासो दिनमेदेन 
प्राप्नुतस्तदा शक्तेन इयमपि कायम् । 

एकावकीमुपोष्यैव दादर्ची समुपोषयेत् । 
न तत्र ्रा्ेरोपः स्यादुभयोदैवतं हरिः ॥ 

इति भविष्यतः । स्वीरतेक।द शी वतश्रवणद्धादश्चीवतोभयकरणा' 
साम्य तु पकादश्चीमुपोष्य द्वाददयां पूजामत्रं कायम् । 

द्रादद्यां इाक्लपक्चि तु नक्षञा श्रवण यदि। 
उपोष्येकादर्थी तञ द्वाददयां पृजयेद्घरेम ॥ 

इति मासस्योक्तेः । अगृहीतेकादश्षीनतस्तु डाददयामेवो पवलेत् । 
उपोष्य दाशी पुण्यां वेष्णवक्चंण संयुताम् । 
पकाद्द्युद्धव पुण्य नरः प्राप्रोव्यसं ययम् ॥ 

इति नारदीयोक्तेः। अन्न च यद् कदाचिच्छरृषणयोगेऽपि प्रातरेव स. 
क्कद्प इति हेमादिः । द्यं च भाद पदे मह्युक्ता । 

मालि मादपहे शुक्ला दादश्ची श्रवणान्विता । 
महती नाम सा जेया उपवासे महाफडा ॥ 

इति स्कन्दपुराणत् । इय च बुधयुकतातिप्ररस्ता । 

भरषणद्धादश्चीयोगे बुधवारे यदा मवेत् । 
अत्यन्तमहती नाम दादश्ची सा प्रकीर्तिता ॥ 

इति विष्णुधम्मेत्तराव । श्रवणद्वादश्चीवतनिपित्तोपवासपारण तु पा 
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रणादिने उभयानुचत्तो तूभयान्ते कर्तव्यमिति सुख्थः कपः । 
तिथिनक्चषजस्रयोगादुपषासरो भवेद्यदा । 
पारणं तु न कत्तेष्यं यावन्नेकस्य सह्यः ॥ 

इति नारदीये क्तेरितिकेाचित् । मदनरलस्वु अत्र यथपि तिथिनक्ष्रयो. 
रन्यतरान्ते पारणं प्रतीयते तथापि तिथ्यन्त एव कायम् नतु तिथे. 
मध्येऽपि नक्षत्रमात्रान्ति। 

याः काथित्तिथयः प्रोक्ताः पुण्या नक्षजरयोगतः। 
श्चान्ते पारणं कुयाद्धिना भ्रवणरोदहिणीम् ॥ 

इति विष्णुधर्मे श्रवणान्तस्य पारणायां पय्युदस्तस्वात् । नचैवं 
रो्िष्यन्तेऽपि सा न स्यादितिवाच्यम्। “मान्ते कुयौत्तिथेर्वापि" इति 
रोदिणीयोगप्रयुक्तोपवासखध्रकरणस्थवन्दिपूराणवचनात्तत् सषैव न व्वतरेवं 
वचनमस्तीस्याह ! 

इति श्रवणद्र।दश्चीनिणेयः । 

अथ तदितरमद!दादश्चीनिणयः । 

तश ब्रह्मेव 
उन्मीखिनी वञ्जुखिनी चेस्पृहा पक्चवद्धिनी । 

जया च धिज्ञया चैव जयन्ती पापनाशिनी ॥ 
वादहयोऽष्टो महापुण्याः स्व॑पापहर द्विज | । 
तिथियोगेन जायन्ते चतस्नश्चापरास्तथा ॥ 
नक्षत्रयोगासप्रवरपाप प्रशमयन्ति साः 
एकादशो तु सम्पूर्णा बद्धेते पुनरेव सा ॥ 
उन्मीलिनी भगुशभ्रष्ठ | कथिता पापनाशिनी । 
द्ददयामुपवासस्तु दादह्यामेव पारणम् ॥ 
वञ्जी नाम सा प्रोक्ता हत्यायुतविनाश्चिनी । 
अरूणोदय आद्या स्याहरादश्ी सकलं डनम् । 

अन्ते जयोदश्ची भद्रा जिस्पृश्चा सा प्रकीत्तिता ॥ 
कुहराक यदा ब्रद्ध प्रयाते प्रक्षष्द्धनोम् । 

वि्ायेकादश्ची तत्न दादश समुपोषयेत्। 
पुभ्यभवणपुष्यादचरोदिर्णासयुतास्तु ताः ॥ 
उपाषेताः समफखा दादश्योश्टा पथक् पृथक् । इति । 

चतस्ञस्तिथियोगेन चतस्नो नक्षत्रयोगेनेस्यष्ठो । आशा पकादशी । अइ. 
णोदये कषू्यांदय इति केचित् । पक्षवाद्धन्यां चोपवासदवयास्रमथं प्रति 
दराद्ध्युपवासमा्रविधने भ्रवेणद्धाद् शीव्रतवत् । पुष्य पुनवेसुः। अत्र च 
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तिथिप्रयुक्तासु न कोऽपि विचारः । धरवणद्वादर्ी तु निर्णीतिव। ह्तरापु 
नक्चश्रप्रयुक्ता्ुतु न श्रवणद्वादशीवददपयोभेऽपि पूज्यत्वं किन्तु घुयौ. 
द यादारभ्य पुनस्तत्पयन्तमस्तमयपयन्तं वा सस पव 

कृत्तिकादि मरण्यन्त तारावासरसप्तकम् । 
नैते संयोगमात्रेण पुनन्ति सकलां तिथिम् ॥ 

इति सामान्यवाक्यात् । श्रवणे विशेषवचनतत्तथेद्युक्तम् । पताश्चा 
टौ मद् द्वाददयः काम्याः । मह।दुण्या इत्यादिना क लभ्नवणत् । यत्तु- 

न करिष्यन्ति ये लोके दवादश्योऽष्टो ममाक्चया। 
तेषां यमपुरे वासो यावदृाभूतसम्प्रुवम् ॥ 
हत्यकरणप्रत्यवायवोधक वचन तदनाकसम् । 

इति तदितरमदाद्वादशौनेणंयः । 

कार्सिकरूष्णद्वादश्यामुक्तायां वबत््पूजायां प्रदोषभ्यापिनी तिथि 
प्राया । तस्य तत्काल पव विधानात् । देनद्वये तत्काखष्यापौ पूर्वैव । 

वत्सपूजा वरश्चैव कत्तेभ्या प्रथमेऽहनि । 
इति स्मरणात् । 

इति द्वादर्शीनिणयः। 

भथ त्रयोदकषीनिणेयः 
€ ® तत्र श्ुकलन्रयादरी पृवेविद्धा क्रायो। 

त्रयोदशा तु कत्तव्या द्वादशासरदिता मुने [। 
इति व्रह्मवेवत्ताक्तः । छृष्णपक्षत्रयोद इयां निगमे-- 

षष्ठधषटमीं त्वमावास्या कृष्णपक्षे त्रयोदरी । 
पताः परयुताः कायौ; पराः पृवेयुतास्तथा ॥ 

इति विक्ेषोक्तेश्च । यन्तु बरद्धवशिष्नोक्तम्- 
द्वितीया पञ्चमी वधात् दशमी च त्रयोद्श्ची। 
चतुरहं शी चोपवासे हन्युः पूर्वोत्तर तिथी ॥ दति, 

तन्तु श्युक्षटत्रयोदश्ीविषयम् । निगमे "कृष्णपक्षे योद दी ' श्तिरृष्णप- 

क्षपुरस्कारेण ववेेषामिधानात् । यदा तु परदिने्यादशौ नास्त तदा 
पूवेविद्धा कायां | तदाद-- 

विषुः, 
पकादक्ती तृतीया च षष्ठी चेव जयोदशी। 

पूवेविद्ापि कत्तभ्या यदि म स्थात् परे ऽ्नि ॥ इति । 
उपवासेऽप्ययमेव निणयः । यत्तु-- 

पएकाददयघ्रमी षष्ठी द्वितीया च चतुदशी। 



त्रथादश्षीनिणयः। ७९ 

श्रयोदश्ची अमावाश्या ता उपोष्याः परान्विताः॥ 
इति विष्णुषम्भोत्तरव चनं तत् रृष्णत्रयोदश्षीषिषयम् । अन्यथ(-- 

दितीया पञ्चमी षेधात् दश्चमी च त्रयोदशी । 
चतुदश्ी चोपवासे दम्युः पृ्वोत्तरे तिथी ॥ 

इति दधवाश््टवचनविरोधात् । अतः छृष्णङुकलमेदेनोभयोराञ्जस्यम् ) 
अश्र च पूेषिद्धाया श्राद्यत्वं न सायाहमात्रव्यापित्वे किन्तु अपराह्न. 
व्यापित्वे । 

्रयोद शौ प्रकनत्तभ्या भवेया चापराह्निकी । 
इति स्कन्दपुराण । चेते मदनच्रयोदसी तु मध्याहन्यापिनी प्राह्या । 

तस्प्रकरणे- 
मध्याह्न पूजयेद्धक्त्या गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 

ह्युक्तः । सा तु शुकटपक्षगतत्वात् पृषविद्धा । वथा शनिनयोव्- 
शी पूविया पदोषभ्यापिनी काया । परदोषलक्षणं त 

तरिमुष्ततं प्रदोषः स्याद्रवावस्तं गते सति । इति । 
स्कन्दपुराणे-- _ _. वाः 

ततस्तु शोदेते भानो स्नात्वा सनियमो चती । 
पूजास्थानं ततो गत्वा प्रदोषे शिवमर्चयेत् ॥ इति । 
दिनद्वये प्रदाषम्यापिस्वे तदेकदे शस्पश्चे वा उत्तरा प्रह्या । 
प्रातः सङ्द्पये दवि द्राचुपवा स्वतादिकम् । 
इति सङ्द्पकालमारभ्य प्रवृत्तेः । 
सदेव तिभ्योरुभयोः प्रदोषव्यापित तिथिः ॥ 
तत्नोत्तरत्र नक्तं स्यादुमयन्रापि खा यतः। 

इति जावाल्विवनाच्च । पक्देश्चस्पश्चेऽपि यत्राधिकय तन्न प्राह्या। 
आधिक देवपूज्ञनभोजनपर्याक्तकारव्यापित्वम् । साम्ये तृत्तरेव । मा 
गे श्ीषेद्युकलनत्रयाद शी अनङ्गजवोादश्ची ! माशेशीषेऽमले पन्च श्युपक्रम्य- 

अनङ्धेन छता त्वेषा तेनानङ्गत्रयोदश्ची । 
इति विष्णुपुराणोक्तः। 
यद्यपि चान्न सखामन्यनिणेयादपरह्गम्यापिनी पूवेविद्धा प्राप्यते 

तथापे-- ॥ वा 
कष्णाष्मा बहत्तप सान्न वरपतुक्ा । 

अनङ्गत्रयोदश्षी रम्भा उपोष्याः पूवसंयुताः ॥ 
इति संवत्तवचनात् सायान्हऽ्यापिन्या अपि पृवेविद्धाया ब्रहणप् | 

अन्यथा हि सामान्यनिणेयादेव प्र पेरेतस्य वचनस्य निरथेकत्वापत्तेः। 



८० वीरमिन्चोद्यस्य घमयप्रक्षाह्े- 

पष कात्तिककृष्णश्रयोद री सायाहब्यापिनौ ब्राह्या । 
कात्तिकस्थासिते पक्षे त्रयोदहणां निशामुखे 1 
यमदीपे बहिदेद्यादपमृस्युर्विनईयति ॥ 

इति स्कान्दोक्तेः । 

हति त्रयोदशीनिणेयः । 

भय चतुदशीनि्भयः । 

सश्र व्यास+-~ 
हाक्खा खतुदश्ची श्राह्या परविद्धा सदा तते । इति । 

पष्मपुराणे-- 
एकादश्यष्टमी षष्ठौ हाक्टपक्ष चतुदश्ती 
एताः परयुता; कायो; पराः पेण सयुताः ॥ इति । 

भविष्यपुरणि-- =, ५ 
सदा कायो जयोदद्यान तु यक्ता चतुदैशी। 
पौणेमासीयुता सा स्याच्चतुदैश्या च पिमा ॥ इति । 

नारदीयपुरणे-- 

तृतीयैक।दक्ी षष्ठी पोणमासी चतुरशी । 
पुवविद्धा न कत्तव्था कस्तञ्या परसयुता ॥ हति । 

वाराहपुरण~- 
पकावश्षी दशम्या तु सप्तम्या चाष्टमी तथा| 
पञ्चम्या च यदा षष्ठ जयोदशया चतुरशी ॥ 
मासु क्रिया न कुवीत पृवविद्धाु मानवः। 
नागविद्धा तथा षष्ठौ भानुचिद्धो महे दत्रः । 
चतुरशी कामविद्धा मिश्रास्ता मलिनाः स्मृताः ॥ इति । 

महेशवरोऽष्टमी । अष्टमीचतुरईदयो शङ्के । वेत्रध्रावणचतुदैषया दुह्ध 
अपि रात्रिभष्यापिन्यो ब्रा । तथाच- 
बोधायनः~ | 

मधोः धावणमासस्य हाकष्टाया तु चतुदेशी । 
खा रात्रिष्यापिनी ग्राह्या परा पृबोहगापिनी ॥ शति । 

परा~मासान्तरगता | 
निश्चि भ्रमन्ति भूतानि शक्तयः शुलधूव { यतः। 
अतस्तस्यां चतुरदयां सत्यां तत्पूजनं मघेव ॥ 

इति हेमाप्रिरिखितदचनाच्च । माद्रजुकष्लचतेहे शी तु त्रिसुहकेध्वापिः 
# । दिमुहततव्यापिन्यपि सुर्योद यञ्यापिनी प्राद्या । ̂ हैवे हछोदयिष्टी ध्रा 
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शा “शति वचानात् । “चतुदद्या च पृणिमाः” दति युग्भव।कयाच्च । एव 
सकटखचणछाचारः | काच्त्त मध्याहव्याापना ग्राह्यलयाहुः । भवष्वात्तरव 

चनगत च छिङ्क प्रमाणमुपन्यस्यन्ति। 
यथा- 

मभ्याहन मोज्यवेखायां सरमुत्तीय सरिद । 
दद्शं शीला सरा स्रीणां महं रक्तवाससम् ॥ 
चतुदेश्यामचयन्तं भरकै्या देवं पृथक्पृथक् ॥ इति । 

तन्न । “मध्याह पूजयेन्न प” इति विन््यकवतवत् अत्र विधायका. 
श्रवणात् । लिङ्कस्य च अथवादगतत्वात्, वदुपाद्बरकपमाणान्तरा- 
दशनात् , “देवे ह्योदयिकी ग्राह्या” इति पव्यक्षवयनार्घरोधात् ओद् 
यिकी ब्राह्या न मध्याह्नगतेति सङ्कपः । शिष्टा अपि ओंदधिकयामेव वत 
माचरन्ति । कृष्णचतुर्दशी तु पृवेविद्ध। प्राह्या । 
भपस्तम्बः- =  , प 

छृस्णपक्चेऽषटमी चव रृष्णपक्चे चतुद सी । 
पूवविद्धा तु कन्तञ्या परविद्धा न किचित् ॥ इति । 

यन्त नरदय- 

अषम्यकादशा ष्णा कष्णपक् चतुश्च 

अमावास्या तृतीया च कत्तव्या परसयुताः ॥ दति । 
तथा ब्रह्मवेवरत, 

चतुदैश्षी दशयुक्त! पोणेमास्या युता विभो | । 
इति, तदुपवासाविष्रयम् । 

पकादर्यध्रमी षष्ठौ उम पक्षे चतुदंशी। 
अमावास्या तृतीया च ता उकेष्याः परान्वताः ॥ 

इति पदूमपुराणायविङ्ाषव चनेकधाक्यत्वात् पृ्वोदाहतवचनाबेराचा- 
श्च । उमे पक्षे=उभयपश्षगतेस्यर्थः । श्चिववते तु पक्षद्वयगते चतुरद॑दयो 
योद शीयुते अपराह्वऽ्यापिन्यो श्रये । तथा च 

स्कन्दपुराण, 
चतुदैशी त॒ कत्तेभ्या अयोददया युता विभो { । 
मम भक्तेमहावादोा । भवेद्या चापराहह्धिका ॥ 
द्श्चंविद्धा.न फत्तेव्या राकाविद्धा कदाचन । इति । 

मम भक्तैरितीदवरवचनात् लिङ्गात् तद्रतकिषयत ज्ञायते । 
शद्रत्रतेषु सर्वषु कत्तेव्या संमुखी तिथिः । 

इति वचनाच्च । यदपि- 
छष्णपक्षिऽ्टमी चव कृष्णपक्षे चतुदंशी । 

११ 



८१ धरिमच्ोदयस्य -सपयप्रकाशे- 

पविद्धा तु कर्तष्या परिद्धा न कर्हिचित् 
उपवासादिकार्यषु हष धम्मः सनातनः । इति, 

सद्पि रुद्वव्रतविषयम् पूर्बोदितवचनेकवाकयतया । तदितरततेषु 
"इमे पक्षे चतुरशी” ईति प्रागुदाहतपद्मपुराणव तादशवृद्धवाशिघ- 
वचनाच्च उत्तरविदधा ग्राह्येति । 

इति चतुरशीसामान्यनिणयः । 

अथ .नृिहचतुृरीनिणयः। 
सा च प्रदाषव्यापिनी ग्राह्या । तदुक्तं देम ृिहपुरण-- 

वेशासर शुङ्कपक्षे तु चतुदेश्ष्यां निशामुखे ॥ 
मज्ञन्मसम्भवं पुण्यं घत पापप्रणाशनम् । 
वर्षे वषं तु कत्तष्य मम सन्तुष्टिकारणम् ॥ 

दिनद्वये तदृष्यापतो अंशतः समथ्यापतौ वा परेव । विषमव्यापौ 
स्वधिकव्यातसिमती । दिनद्वये ऽप्यव्याप्तो परा । परदिने गौणञ्य ति; स्वात् 
पूवेदिने च तदभावात् । य्त- 

ततो मध्याहवेखायां नच्ादो विरे जले । 
इत्युपक्रम्य 

परिधाय ततो धासो वतकम्मे समारभेत् ॥ 
इति तच्राक्तम् । तत् खङ्कटपरूपत्रतोपक्रमविषय न तु प्रधानस्य 

मध्याहृक्रारत्वक्ञापकम् । पृरवादाहतवचनाेरधात् । श्यं च योगविशेष. 
णातिप्रशचस्ता | ति ५ 

स्वातीनक्षनयोगे च शनिवारे च म्रदू्रतम् । 
लिद्धयागस्य संयोगे वणिज्ञ करणे तथा ॥ 
पुसां सोमाम्ययोगेन छभ्यते दै वयोगतः । 
पभि्योगिर्बिनापि स्यात् मद् दिनं पापनाशनम् ॥ 

इति तत्रोक्तः । इदं च चसिहोपासकानामेव नित्थम् । 
सर्वषामेव व्णानामाधकारोऽस्ति मदबते । 
मद्ककतेस्तु विशेचण कनतेव्यं मत्परायणेः ॥ 

इति ततरवेोक्तेः। 
इति नरिदजयम्तीनिणेयः। 

थारे प्रसङ्गादन्या अपि जवन्त्योऽभिधीयन्ते । पुराणघ्षुचये- 
मर्स्योऽभूद धुतभुग्दिने मधु्िते कम्मं विधो माधवे 
वाराहो गिरिजासुते नभसि यद्भूते सिते माधवे ॥ 
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किदो भाद्रपदे सिते हरितिथौ श्रीवामनो माधवे 
रामो गोरितिथावतः परमभूद्रामो नवम्यां मधोः॥ 
ृष्णोऽ्टम्यां नभतति सितपरे चाद्धिवने यदृद श्यां 
बुदुधः कठी नमाक्ति समभृच्छुङ्कपष्ठथां कमेण ॥ 
अहमो मध्ये वामनो रामयमीं 
मत्स्यः क्रोडश्चापराह्न विभागे । 
कूम्मः खिदो बोदघकस्की च सायं 

कृष्णा राजो कारुसाम्ये च पूर्य ॥ इत । 
इति जयन्तीनिगयः । 

ज्येठशकटचतुदेहयां सवर्म् दिने पञ्चारे खाघनं कृत्वा भरदोषे 
देमघेयुर्दया । 

ज्येष्ठ पञ्चतपाः साय हेमधेनुप्रदा दवम् । 
यात्य्र्माचतुददया सुद्रवतमिदं स्मतम्॥ 

इति माच्स्क्तेः। कातिकङष्णचतुद्दी दौपवदी । 
कार्तिके ृष्णपक्षे तु चतुदेश्वां देनोदय । 
अवश्यमेव कत्तव्य सान नरकर्म(लभः ॥ 

इति मविष्याकेः । कात्तिकोऽअ। परार्णमान्तः। अदा दिनोदय इति ध. 
वणात् प्रातःकारन्धाातित्वाभात गौडाः । द् क्िणात्यास्तु विधूदय हति 
पाठमाहुः । तन्मत चन्द्र।दृयग्यापनी प्राद्या । दिनद्वये तदृभ्याक्षौ तद 
व्याप्तौ व। पूनव । 

११।वद चतुद दया कतकस्य {लततरं । 
प्रत्यूषसमयं सख्ानं दुधात्तञ् भरयन्ञतः ॥ 

इति पथ्वाचन्ददथाद्ाह्यतवचनात्। अस्यामेव च राजौ दीपदानं कायम् 
ततः प्रदोषसमयं दपन् दयन् मनादहरान् । 

दति वचनत्। का।त्कटाकलचतुदशयां पाषाणचतुदृशात्रतम् । 

कारके दाक्रपक्ष तु चा पाषाणचतुदय।( । 
तस्थामारावयद्ग१।र। नक्तं पाषाणभक्षकः ॥ 

इ।त द१५रण क्रः । इयमव "ङण्ड्चवृह्या । सा राजव्यापन ब्रह्य) 

क) 1 तकस्य लतं पश्च चतुदद्यां नराघेप || 

सोपवाल्लस्तु खम्पूज्य हरिं रात्रौ जतेन्धियः॥ 
इति भविष्याेः । अश्या पव ववेदवेदवरप्रातिषठादेनत्वात् तस्यु. 

कतपजादाचरुणेदयव्यापिनी ब्राह्या । 



८छे वीरभित्रादयस्य'समयप्रकाकश्ष- 

वं च हेमलम्बास्ये मासे श्रीमति कार्तिके । 
श॒कलपक्षे चतुहेश्यामरुणाभ्युदयं प्रति ॥ 
महादेवतिथो त्राह्ये मुहुत्तं मणिकणिके | 
लत्वा विश्वरी दैवी विद्वेद्वरमप्रजयत् ॥ 

इति सनक्छमारसहिताक्तेः । माघड्युङ्गचतदशी आररन्त्याख्या । स। 
अरुणोदयविदा श्राह्या । 

माघद्युङ्ख चतुदेदयां विष्णोदेहान्मरीचयः। 
निश्चखस्तिलकाकाराः रतशोऽथ सदक्चश्ः ॥ 
अनकाभ्युदिते काले सत्सु तारांदयुकेष्वपि । 
राजा च तन्न सम्पूज्यो यमः प्रखयभास्करः। 

हति ब्रह्मपुराणात् । 

सथ शिवरत्निनिणेयः। 
तत्स्वरूप रिवरदस्ये- 

तत्प्रभूर्यथ देवं | माघङृष्णचतुर्दशी । 
शिषरात्निः समाख्याता प्रियेय न्रिपुरद्िषः ॥ इति । 

अन्न च रात्रिश्ब्दस्तिथिलक्षकः दवश्चन्दश्च शिवत्रतटक्षकः प्रक 
रणात् । सतश्चाय शिवराश्चरब्दो शिवत्रतविशेषयोग्यतिथिपरः। 

स्कन्दपुराणे तु- 

माघफास्युनयोमेध्ये अश्तिता या चतुदंश्ी । 
शिवराच्िस्तु खा ख्याता सवेयज्ञोत्तमोत्तमा ॥ इति । 

यत्तु भविष्यपुराण 
चतुदेदयां तु ृष्णायां फाल्गुने सिचपूजनम् । 
तामुपोष्य प्रयन्तन विषयान् परिवजयेत् ॥ इति । 

तत् पौणमास्तान्तमासामिप्रायं पच।दाहतवचनेकदाकयत्वात् । 
तदेतत् शिवसात्रिततमुपवासपजाजागस्णात्मकं जेयम् । 

तथाच नागरखण्डे 

उपवासप्रभाषेण बलादपि च जागरात् । 
चिषरात्ेस्तथा तस्यां लिङ्गस्यापि प्रपूजया ॥ 
अक्षयान् कमते भोगान् [द्िवसायुज्यमाप्युवात् । 

तथा शद्यख्ण्ड-- 

स्वयं च लिङ्कमभ्यच्यं सोपवासः स्जागरः । 
अजानन्नपि नेष्यापो निषदि गणतां गततः ॥ पति । 
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ब्रह्मपुरण- 
माघ कृष्णचतुदद्या कत्तव्य व्रतमुत्तमम् । 

उपोषितो वरारोहे ! चतुदश्यां वरानने ! | 
इ्याद्यभिधाय प्रतिप्रदर पूजाजागरणादयुक्तम् ॥ 

तथास्कन्दे--_ „ , 
छृष्णपक्षे चतुदेदयां न कञ्चिन्मुगमाप्तवान् । 
अण्वपि प्राणयात्रां क्ुघासम्पीण्डतोऽवसत् ॥ 

दत्याद्यक्त्वाः- 

घनुष्कास्य। हत(न्यव विदवपत्राणि मनद् | 
पतितानि महाराज | शम्भाः सिरास भूतले ॥ 
तन्नैष तस्थो राज्न् | सर्वैरात्रप्रतान्द्रतः। 
रात्रि्चेष श्थतो व्याधः स्तब्धदष्टिरनामिषः॥ 
प्रभाते किमे जात दष्ट तजव शङ्करम् । 

विद्वपतरेनरश्रष् | कन्दमुखेख पास्तः॥ दति। 
यत्तु काचत् एकस्य द्यावा श्रवणम् | 

यथ।, 
अथवा शिवराभि तु पजाजागरणेनेयेत् । इति । 

तथापि अथवेत्यनुकल्पापक्रमणाक्तविषयतयोपपाद्यम्। एवमस्यव्रापि- 
अखरण्डितव्रतो यो हि शिवरात्रिमुणेषयेत् । 
सकान् कामानवाप्नोति शिवेन लह मादते ॥ 

तथान्यत्र-- ति त 
काश्चित् पुण्यविशेषण जलदीनोऽपि यः पुमन्। 
जागरं करते तत्र स रुद्रसमतां बजेत ॥ 

दर्यादीनि तानि अश्यक्तविषयाणि। तदेतत् शिषरातरेवतं जन्माष्टमी. 
वत् संयोगप्रथकृत्वन्यायेन नित्य काम्यं च तत्र नित्यत्वं तावत् स्कन्दपुरगे- 

परात्पतरं न।स्ति शिवरात्रिः परात्परम् । 
न पूजयति भक्तयेरा रुद्रं त्रिमुवनेदवरम् ॥ 
जन्तुजेन्मसहस्नेण भ्रमते नात्र सशयः । 

इत्यकरणे प्रस्यवायश्रवणात् । 

घर धवे मह देवि | नरो नार पतिव्रता । 
शिवरात्रौ महादेवं कामं मक्त्य प्रपूजयेत् ॥ 

दति वीप्खाश्रुतेः, 
अणवो यदि बा शुष्येत् क्षीयेत हिमवानपि । 
मेरमन्दरख्ड्ाश्च भीेरो विन्भ्य एव च ॥ 



८६ वौरमिश्रोद्थस्य संमयप्रकाश- 

चलन्यते कदाचिद्वै निश्चटं हि शिवन्रतम्। 
इति वचनाच्च | नश्वरं निद्यकत्तेष्यभिव्यर्थः । फलश्चवणात्काम्यतापि 

स्कन्दपुराण पव- 

शिवं च पूजयित्वा यो जागत्ति च चतुश्शाम्। 
मातुः पयोधररसं न पिकेटछ कद्। चन ॥ 
यदीच्छेदक्चयान् भोगान् दिवि देव | मनेरथान्। 
आगमोक्तविधि रत्वा प्राप्रोति मरमं पदम् । 
मम भक्तस्तु देवेशि | शिवरत्रिमुपोषकः ॥ 
गणत्वमक्षयं दिव्वमश्चयं शिवशासनम् । 
स्वान् युक्त्वा ततो भोगान् सरतो भृ पोऽभिज।यते ॥ 

का स्यतते इंशानसंदितायां विश्चेषः । 
पवमेतदूव्तं कुयात् प्रतिक्वत्सरं वती । 
द्वादथान्विकमेव स्याच्चतुर्वेयान्दिकंतु वा॥ 
सवान् कामानवाभरोति प्रेत्य चेह च मानवः । इति । 

स्वाधिकारिकत्वं चास्य तत्रैवाक्तम्- 
दिवरान्रिनत नाम सचपापप्रणाच्रनम्। 
आचाण्ड।रमनुष्याणा युक्ेमुक्तिप्रदायकम् ॥ शति । 

अधिक्ारिनियमाः सूकन्दपुरण-- 

माघमाक्तेतु या ङृष्णा फाल्गुनादौ चतुय । 
साच पुण्या तिथिक्षया सवेपातकन।शिनी ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधो बह्यचस्यं क्षमा दया। 
छान्तात्मा करोघर्हनञ्च तपस्वी द्यनसूयकः ॥ 
तस्मे देयमिदं देवि ! युरुपादाज्गे यदि। 
अन्यथा यो ददालादह् स दाता नरक तजत् ॥ ६ति। 

स। चयं दिवसत्ररद्धरात्रव्यापिनी ्रयादशयुता प्रशस्ता, 
त्रयोदशी यदा देवि | दनभुक्ते्रमाणतः। 
जागरे शिवरात्रिः स्याश्च पूणं चतुर्दशी ॥ 

इति रिवरदस्योकेः। अत एवात्र वेधोऽधपे न दित्राकेध एव किन्तु 
न्माष्टमीवद्रा्िविघोऽपि भवस्येव । तथा .च स्कन्दपुरण-- 

निचि भ्रमन्ति भूतानि यक्तथः यूल यतः। 
अतस्तस्यां चतुदश्यां सत्था तत्पूजन भवेत् ॥ इति । 

भूतानि शक्तया योगिन्बोऽपि श्ररभच्जर्च यतो रत्र अमन्ति 
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अतः सत्यां तस्यां पृजनं भवेदेति देमादिः । यद् देनद्वये निश्चीथभ्या. 
पिनी तद् पूर्वव ब्राह्या । तथाच स्कन्दपुरणे-- 

कृष्णाष्टमी स्कन्द्षषठौ शिवराज्रिश्चतुदेश्ची । 
| पताः प्वेयुताः कायास्तिथ्यन्ते पारणं भवेत् ॥ 

तन्नैव - 
जन्माष्टमी गोहिणी च शिवरात्रिस्तयैव च। 
पूवैविद्धैव कत्तेव्या तिथिभान्ते च पारणम् ॥ इति । 

त्रैव । , व 
श्रावणी दुगनधमी तथा दुर्वामीतुया। 
प्वषिद्धेव कत्तव्य शिवरात्रिषलरदिनम ॥ 
जयन्ती क्िवरात्रिश्च कायं मद्राजयान्विते। 
मःघफाद्गुनयेमेध्ये या स्याज्छव्रचतुदेश्चो ॥ 
अनङ्गन समायुक्ता कसषभ्य। खा सद् तिथिः । हति । 

तथा 
` आदित्यास्तमये काले अस्ति नेया चतुर्दशी । 

तव्रान्निः शिवराजः स्याद् सा मवेदुत्तमोक्तमा ॥ इति । 
वायुपुराणे क वि 

जयोददयस्तगे सुय चत खष्वेव नाडिषु । 
भूतविद्धा च या तन्न शिवरात्रे्रतं चरेत् ॥ इति । 

माघवोदाहृतप्मृत्यन्तरे- 
प्रदोषव्याप्रिनी ग्राह्या शिवरात्रिचतुदेक्षी । 
रात्रो जागरणं यस्मात्तस्मात्तां समुपोषयेत् ॥ इति । 

अच्र रात्रो जागरणं यस्मादिति हेतुवद्चात् प्रदोषशष्दो राश्निपरो. 
¶वगन्तव्यः 

नारशयसंहितायाम्- 

अद्धेरा्रयुता यत्न माघरृष्णा चतुदेश्ती । 
शिवरात्रिव्रतं तत्र सोऽद्वमेधकलख मत् ॥ हति । 

माधवतिधिततवकार "तु ईडशविषये बहुकालग्यापेस्कात् पररेवेध्याहतुः । 
तदेतत्- 

वधैरात्रात्परस्तारच जयायोगो यदा भषेत् 1 
पूवेविद्धैव कनत्तव्य। शिवरात्रिः रिषत्रियेः॥ 

इति पदूमपुराणादिवचनानां निविषयत्वापत्तरयुक्तम् । यश तु 
निशीथादुष्वेगा त्रयोदशी परेऽहनि च निश्चीथाग्यापिन्यपि चतुदेक्ली 
भवति तदा परेव ब्राह्या । तथाच देमादिमाधवोदाहतपुराणवचनम्-- 
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माघासिते भूतदिन हि राजन्नुपेति योग यदि पञश्चदर्या । 
जयाप्रयुक्तान तु जातु कुयो{च्छवस्य रारि एप्रयङड्डवस्य ॥ इति । 
जया्रयुक्ता जयया जयोदहइया प्रकर्षेण निशीथादुभ्वे युक्तां न कुत् 

न।पक्षसत् किन्तु सकखदिनभयोराजिखाभात् परामेवेव्य्थः। तथाच यत् 
शिवराकित्रते भूतां कामविद्धां विवजयेत् । 

इतिवचनं, यच्च कामिकवचनम्-- 

निशाद्वयचतुदशयां पृषो त्याज्या परा शुभा। हति, 

तदेतादशविषयमेद ज्ञेयम् । अन्यथा पृवापादकवडुवचनविरोधः 
स्या । पृवेस्या पव निक्लीथव्याप्तो उत्तराया पव वा निशीथव्यापतौ 
तत्काठन्यापिनी प्राद्ेच्युरुम्- 
नारदीयेशानर्षदितयोः, 

माघङृष्णदखतुदेश्यामादिदेवो महानिशि । 
शिवलिङ्गतयोदृभूतः कोटेसूयस्मप्रनः॥ 
तत्काङढयापिनी ग्राह्या लशिवसाजवते तिथिः । 
अद्धरात्रियुता यत्न माघकृष्णचतुदक्नी । 
शिवरत्रिवतं तञ्च सोऽद्वमेधफलं रमेत् ॥ 

तत्रेध्यन्न कुवन् हत्यध्याहारः 
पुवदयुवा परेद्यव। महानिशि चतुदयी । 
दयाक्ता सा इश्यते यस्यां तस्यां कुयात् बत नरः ॥ इति । 

महानिक्षास्वरूपं तु देवलेनाक्तम्- 
प्रहानिक्ता दे घटिके रपरध्यमयमयोः | इति। 

यदपि श्कन्दपुरण- 
आदौ मागंश्िरे मासि कौपोत्क्षवदिनेऽपि च।। 
गृह्णीयान्माघमासे वा द्वादक्ञेवमुपोषयेत् ॥ 

इति काम्यं प्रतिमास्तं शिवरात्िघ्रतं तत्रापि पृजोपवासज्ागरण- 
विधानात् तस्य च सकलरात्रिसखाध्यत्वात् .बहुराज्निष्यापिन्यामनु- 
छ(नम् । उभयत्र रन्रिन्यात्तिसाम्ये तु-- 

रद्रप्रतेषु सवेषु कत्तव्य सम्मुखी तिथिः। 
अन्यथा वतकद्पेषु यथो दिदि छामुपावसेत् ॥ 

इति पृ्ोदाहतवचनानुगुण्याच्च पूवव ब्राह्या । अस्याश्च महाशिव 
रात्रेः रविभोमवारान्यतस्योगे प्रहास्ततरत्व शशिवयागयोगे प्रश्चस्तत- 

मत्व् च सकन्द्पुरण-~ 
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माघहृष्णचतुह्ेयां रविधारो यदा भवेव । 
भोमो वाथ मवदवि ! कन॑व्यं वतमुत्तमम् ॥ 
शिवयोगस्य योगे च तद्धषदुत्तमात्तमम् । इति । 

तथा त्रिस्पुश्ातिषश्चद्ता पुराणन्तर-- 
अयादशी कलाप्येका मध्ये चेव चतुदैश्ी । 
अन्ते चेव दिनीवाली वरिस्पृक्ष्यां हिषमचयेत् ॥ इति । 

शिवरात्रिपूजाप्रकारश्च रद्र्रतेषूक्त शति न लिख्यते । अयेषत्पारणं 
तु न्दपुराण पव द्विधोक्तम् - 

कृष्णाष्टमी स्कन्दषष्ठौ शिवराश्रिञ्चतुद॑श्षी । 
पताः पूषयुताः कायाोस्तिथ्यन्ते पारणं भवेत् ॥ 

इतिषचनात परदिन यादें दिवा तिथ्यन्तस्तदा तत्रैव ।नोचत् दि 
वेव । तथा च स्कन्दपुरणे-- 

डपोषण चतुददयां चतुदंहयां च पारणम् । 
कृतेः सुकृतलक्षिश्च कभ्यते वाथव। नवा ॥ 
रह्मा स्वय चतुवकतेः पश्चवकत्रेस्तथा ह्यहम् । 
सिक्थे लिक्थ फलं तस्य वक्तु शाक्तो न पाषति ! ॥ 
परह्माण्डोदरमरध्ये तु यानि तीथाने सन्तिवे। 
संस्थितानि भवस्तीह भूतायां पारणे कते ॥ 

इति व चनात् । 
खा त्वस्त पय पयन्तय्यापिनी चत्परेऽदनि। 
दिषैव पारणं कुयोत् पारणान्नेव दोषभाक् ॥ 

इति शिवराश्िप्रकरणपरितकालादरमदनरत्नमाधवादिलिखि तस्प्राति. 
वचनात् । _ [र ह 

अन्यतिथ्यागपे। रात्रो तामक्तस्तेजञसो दिवा । 
तामक् पारणं कुवन् तामक्लीं गतिमाप्नुयात् । 

हव्यादिनिन्दावचनास्च । माधवाचा्यस्तु यामन्रयोध्वेगाभिन्यां प्रासरेष 
पारणमदह्भुः । का 

इति हिवरात्रिनिंणयः । 

अथ पौणेमा्ीनिणयः । 
~ ¢ ~ (~ भ भ 74 

सा च साविन्नीवतातिरिक्तं कायं परेव । 
भूतविद्धा न कततेव्या दृशेः पूण। कदचन । 
वज्ञयित्वा मुनिश्रष्ठ ! सावित्रीवतसुत्तमम् । 

इतित्रहमवेवत्तिः । पव यत् “चतुशद्या च पृणिमा" इतियुग्माकयं 

वीण सभ१२ 



९५. घी रभिघ्रोदयस्य समयप्रकाश्च- 

तश्र सावि््राव्रत्िषयम्। यत्तु “ग्रतिपद्यप्यमावास्वा, शइस्यमायुग्प. 
वाक्ष्य तत् सावित्रीवरतातिरिकविषय दष्टव्यसम् । अभ्रच न पृवविद्धा 
निषेधस्तस्यासिमुहतसस्वे कि त्वष्टादरानाडीमितचतुदेश्षीसरवे । 

भूतोऽष्ाद् शनाडीभिद्षयस्युत्तयं तिथिम् । 
इतिविशषवचनात् । माधवस्तु इदं वचनं यन्न भृतविद्धा कव्या 

यथा खावश्रीचते तश्राष्ठादशनाडमिता न ब्राह्यव्येवंपरमिश्याह । तत्तु 
निरस्तं प्राक् । जयेषएठपञ्चददयावरसावित्रीत्रतम् । तत्र पुवेविद्ध। ब्रह्या । 

हृष्णाष्रमी युहत्तपा सावित्री वटपतुकी । 
अनङ्श्रयादश्ञी रम्भा उपोभ्याः पवस्युलाः॥ 

इति निगपेक्तेः। सविश्रो=तष्त खम्बयधिनी पौणेमासी । षटपेतृकीनतत्सम्ब- 
धिन्यवामावास्या । _ _ _ ,. 

ज्यं मास सत पक्ष पाणप्राया तया ततप ॥ 

चीणे पुरा महाभक्त्या कथित ते मया नृप।॥ 
दति साविघ्रात्रत प्रक्रम्य स्क^न्दोष्कः । 

अमायां च तथा ञयेष्ठ वरमुले तथा सती । 
जरिरात्रोपोषित। नारी विधिनानेन पूजयत् ॥ 

इति भविष्येकतश्च । देमद्रो तु माद्रपद पुणिमायापपीदसुक्तम् । गोडस्तु- 
मेषे वा घृषमे वापि साविनीं तां वनेदशेव् । 
ज्यष्ठरृष्णचतुदश्या साविश्रीमचयन्ति याः ॥ 
वटमूलं सोपवासरा न ता वैधव्यमाप्नुयुः । 
इति पराशरवाक्याश्चतु इयामिव्याहुः । 

श्रावणी पोणमासीं प्रकृत्याल्नाते रक्चाबन्धने तु अपराह्ृव्यापिनी 

ततोऽपराह्ृसमये रक्षापोरलिकां श्चुमाम् । 
कारये दक्षतः शस्तेः सिद्धारथेदेमभूषतेः ॥ 

हति भविष्योक्तेः अन्र च तन इन श्रवणात्पृचानुषठितापाकमाङ्कत्वमेतस्य । 
अतश्च यथा तत्र प्रहसलङ्क्रात्यादिवज्नमेवमन्रापीति कचित् । अन्येतु 
अङ्गस्व प्रमाण।भावात् तत ह्यस्य चाखण्डपवाभणे अथसिद्धत्वनावि' 
धयत्वान्न प्रहसङक्रान्ध्यादिषजनमिध्याहुः । श्दं च भद्रायां न कायम् । 

भद्रायां दवे न कतेष्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। 
इति सद्कुहोक्तेः । अस्यामेव हयत्रीषोत्पात्तः 

ध्रावप्यां भरवणे ज्ञातः पूवे हयशिरा हरिः। 
, इति वचनात् । अस्यामेव भवणाकम्मोक्तम् । तच्नास्तमयध्यापिनी 
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ग्राह्या । “श्रावण्यां पौणमास्यां श्रवणाकम"' इति तत्प्रकृत्य ५अस्तमित 
स्थाखापाक धरपयित्वा' इव्याश्वरायनसूत्रात् । याक्ञिकास्तु पतस्य षिङ- 
नित्वाश्ठेषपवाणे अनुष्ठानमाहुः । अस्य(मवापाकम्मे । तत्र- 
याज्ञवल्कयः 

अभ्यायानामुपाकमस्मे श्रावण्यां रवणेन वा। 
हस्तेनाषाधिभावे वा पञ्चम्यां श्रवणस्य तु॥ 

अधीयत शत्यप्यायो वेदः । उपाकर्मति वेदसस्कारकमस्मणो नामधेयम् | 
भ्रवण्यां ्रवणपोणंमास्याम् । यद्यापे "नक्षत्रेण युक्तः कार” ( ४।३।२ ) 

इव्यतः सूत्रात् या काचिच्छ्रुषणयुक्ता तिथिलभ्यते तथापि श्रावणपो 
णमास्यवान बवाल्लता । परर्छराद्वाक्यष्ु ववारष्यापाद् नत तथाः 

च पारस्करः, 

अथातोऽभ्यायोपाकमं ओषधघनिं प्रादुभीवे धवणेन श्रावण्यां पौण 
मास्यां ्रषगस्य पञ्चमीं हस्तेन वेति । 

भ्रवणेनेति ध्रबणस्य पृथगुपादानाच्। एषम् आषाट्यां भरोष्ठपद्यामि, 
त्यादिष्वपि बोध्यम् । दस्तनेति । दस्तयुक्ते कस्मिश्चि दिवसे । केचिन्न 

हस्तेनेव्यतो नक्ष्ररूपकालन्चानेऽपि तिथेराकाद्किततात्त् यावद् निर्णीतं 
किञ्चि!दिनमिष्युपर्थतं मवति तावत्छन्निधानात् पञ्चम्येवोपरस्थिता 

न्वेति । तेन हस्तयुक्तपञ्चम्यामित्याहु; । भोषधिमेवे इतिं श्रावणस्य 
त्विति च सर्वत्र सम्बध्यते । कारान्तरमप्याद- 
बोधायनः, 

ध्ावण्यां पौणमास्यामाषाद्यां वोपाङृत्य छन्दांस्यधीयीत । 
मनुरपि-~ 

भावण्यां प्रोष्ठपद्यां वाप्युपाह्ृत्य यथाविधि । 
युक्त दडन्दांस्य धीयीत मालान् विप्रद्धपञ्चमान् ॥ इति । 
अपिश्चब्दाद्धाद्रपदश्रवणहस्तपञ्चमीनामु पानम् । 

कत्यायनोऽपि-- _ कत् । ध 
उपाश्ृत्योदगयने ततोऽर्घायीत धम्मावेत् । इति । 

गोभिरेऽपि-प्रीष्ठपर्दी हस्तेनेति । & 

प्रोष्ठपदीमित्यतः भ्रप्येतिश्चेषः । तेन भाद्रपद मासि दस्तयुकते क. 

सिमिधिदृदिन शव्यथः * 
माष्वलायनस्तु--अथातोऽभ्यायोपाकरणमोषयवीनां प्रादुमोषे शाव. 

णस्य पञ्चम्या हस्तेन वा। 
ह्युपाकषमे प्रजत्य- 

तद्वार्षिकमित्याचक्षत इति । 



९२१ वीरमित्रोदयस्य समयप्रकाशे-- 

मनेन वषांसम्बन्धिनोः श्रावणभद्रपदयोमेष्ये ध्रावणस्य पृ वि. 
शितत्वात् सज्ञाकरणलिद्धं भाद्रपदेऽचुष्ठान स्तवयति । माद्र पदेऽपि 
अवणहस्तपञश्चमीष्वेव यत आद्वलयनसूत्रे मासनक्षत्रतिथीनमभिघाय 
मासान्तराभिधाने पृोक्तमासस्येव बाधो युज्यते अवान्तरसाजा्ये. 
नतस्य शौीघ्रोपस्थितिकत्वात न नक्षत्रादीनाम । आकङ्क 
तत्वाश्च तेषामेव प्रहणम्। प्तेच काराः स्वस्वगृह्यानुखारा उयव 
स्थिताः । येषां च शाखायामनेके कारा उक्तास्तेषामाकाद्कावशात् पा 
क्रमेणो पादानम्। पाठक्रमस्य प्रयोजनान्तरामावाव् । तथा च बहञ्चेः 
भवणमासे भ्रवणयुक्ते करिमथिदिदने। (१)तन्न च सङक्रान्तित्रहणसु. 
तकादौ हस्तयुक्त पञ्चम्यां तदसम्भवे केवलपञ्चम्यां केवलदहस्ते वा 
छदखस्मवे मषधिप्रादुमीवामावे च दंडरनक्षत्रादियुक्ते भादढपदेऽपि 
कत्तभ्यम् । तथा च बद्चगृह्यकारिकायम् ~ 

अब्रष्टपे।षधयस्तस्मिन् मसि तु न भवन्ति चत् । 
तदा भाद्रपदे मा्लि रवणेन तदिष्यते ॥ ईति । 

पव भ्रिणे प्रहणाददिसस्वे मादेण प्रथमारम्भः। तस्य तदभावे षि 
दिकषस्वेन गौणत्वात् । याजुबेस्तु घरावणपोणमास्यादिक्रमेण । सामगान 
ह स्ताविक्रमः। सूत्रे कविद्धिपयासनापादनेऽपि- 

इपाकम प्रवान्ति क्रमात् सामग्येलुर्विदः। 
प्रह सद कान्त्ययुक्तेषु दस्त्वणपवसु ॥ 
इतिवचन देष पव क्रम उपादेयः । 

ति सङ्क्रान्तो प्रहणे आशौचे च दोषो मदनरनादिबहुनिबन्धोदाहत 
स्मृतो-- 

सङ्क्रान्तो प्रहणे चैव सूतके मतके तथा| 
गणश्चद्धं न कुवीत नारदस्य कचो यथा॥ 
प्रथमे दाषखयुक्ते पवोणि स्यादुपाक्रिया। 
दुख होकामयग्रस्ता रटे तस्मिन् द्विजातयः ॥ हत । 

अनर विक्ठोषा गम्य , 
अधंरात्रावधस्ताश्चत् खङ्क्रान्तिप्रहण तथा। 
उपाक्षमे प्रकु्ोत परतश्चेन्न दोषकृत् ॥ ̀ 

तथा-- 
॥४ ५ छ, 

यथरधराश्रद्वांर् चेत् प्रहः खद्क्रम पव च । 
नोपाकमं वदा कुयौत् भावण्यां धवणेऽपि चा ॥ 

॑ (१) तत्र च तस्मिन् दिने बेत्यथः। 
= 



उपाकमकामलनिणंयः | ९३ 
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अयाद् दयादिक धन्य पिनानां नवक धुवम् । 
। माङ्गस्येषु समस्तेषु प्रहणे चन्द्रसूययोः ॥ 

तथा- 
द्ाद्इ्यादिस्वृतीयान्तो वेध इन्दुग्रहे स्मरतः । 
पकाद्द्यादिकः सोरे चतुथ्यन्तः प्रकीर्तितः ॥ 
खण्डग्रहे तयोः प्रोक्तं उभयत्र दिनत्रयम् । 
इत्यादीनि निषेधवचनानि तानि माङ्गट्यकर्मान्तरविषयाणि । 

हथाच स्मृतिः, 
नित्ये नेमिन्तिके जप्ये होमयश्चक्रियासु च । 
उपाकमोणि चोत्समे ग्रहमेदो न विद्यते ॥ इति । 

पव च प्रहणपूर्कात्तरदिने श्रवणसखे तत्नाषाकमं न त्याज्यम् । यद्। 
ख प्रदणलङ्कान्तिदु पव तद्। कालनियम उक्तः समृतिमहाणवे- 

सङक्रान्तिप्रहणं वापि यदि पवणि जायते। 
तन्मासे हस्तयुक्तायथां पञ्चम्यां च तदिष्यते ॥ 

तय।-- 
सङ्क्रान्तिग्रंहणं वापि पोणेमास्यां यद् मवेत् । 
उपारृतिस्तु पञ्चम्यां कायां बराजस्नयिभिः ॥ इति । 

व।जसनेयिभिरिच्यनेन येषां पञ्चमी गृह्य उक्ता त उपटक्ष्यन्ते । 'स. 
ङ्क्रान्तिभरहंण वा पि! "यदि पवंणिःह्त्यादिसामान्यवाक्येकवाक्यतारामा- 
त् । अन्यथा वाजसनेविभिः पञ्चम्यामवेति चेत्युभयविधने वाक्यभेदः 
श्यात् । न च “सङ्क्रन्तिभ्रंहणं वापि यदि पवोणि जायते” इत्यस्यनिनो- 
पहार युक्तो नतु क्षणा लक्षणात उपसहारस्य न्यास्यत्वातु, अन्यथा 
“पुरोडाश चतुधा करोति"इव्येतत्लमानायकत्वाथमाप्ने यवाक्येऽपि लः 
क्षणा स्यादिति वाच्यम् । प्रते हि उपहारे श्ुद्धपञ्चम्या अपि विधे. 
यस्वेन वाक्रयसेदापस्या लक्षणेव युक्ता तस्मादेषां गद्ये पञ्चमी उक्ताते 
वाजसनेयिपदेनोपलक्ष्यन्त इति लिद्धम् ।येषां तु गद्य पश्चमी नोक्ता तैः 
पू्वादाहृतमनुवाकेयात्, , 

घ्रावणस्य तु मासस्य पौणमास्यां दिजोत्तम ! । 
आषाद्धां प्रौष्ठपद्यां वा वेदोपाकरणं स्मृतम् ॥ 

इति कूमेपुराणाब प्रोष्ठपद्यामाषाद्यां वा कायम् । बोघायनेस्तु माषा. 
हधा(मेष। तेषां केवलाया पएवाषाढ्य( उक्तत्वात् । सामगेस्तु सिहस्थे सूर्ये 
हस्तनक्षत्रे कायम् । प्रोष्टपदीं हस्तेनेतिपृर्वादाहतगोभिलत । प्रौघ्ठपक्ी- 
मिद्यन्न प्रोष्ठपदः सौर पव िदाक्षंङूपः। 

॥ , 



९४ दीरमिच्नोदयस्य समयप्रकाश- 

सिदे रो तु पुष्यक्चं पृहे 1 , 1 वुबहिः ' 
छन्दामा मिखिनाः युःभुरस्सं सवद्धन्दसाम् ॥ 

श्युक्रप्क्चि तु हस्तेन उपाकम्मापराह्िकम । 

इति गग्यवचनात् । इवं च छन्दोगानामेव । यदपि 
उपाकम।पराह् स्यादुत्सगेः प्रातरव हि । इति, 

तदपि छन्डोगविषयमेव । अन्येषां तु देवक्रमंत्वात् पृखाह्न पव । 
भवेदुपाकृतिः पोणमास्यां पृवाह्न पव तु । 

इति प्रचेतेवचनन पू्बाह्नस्यापि विहितत्वात् । युज्यते चास्य गा 
ग्यंवाकयपर्यारोचनया च्छन्दागातिरिक्तविषयत्वम् । प्रभीगपारिजति तु 
सवरप पवेत्युक्तम् । अत्र पर्वणः सखण्डत्वे आओदयिकस्येव प्रह 
णम् । तथा च- 
कालिकापुराणे, 

चतुदंदयां समुत्पन्नावसुरो मधुकैटभौ । 
वेदान् स्वीकुषेतः पद्मयोनस्तौ जहतुः श्रुतीः ॥ 
हत्वा ताषसुरो देवः पातालतरवास्िनो । 
अहृत्य ताः श्रुतीस्तस्मे ददौ लोकगुरुः स्वयम् ॥ 
अभूद्छरधश्चुतिन्रह्मा परवेण्योद् यके एनः । 
अता भूतयुते तस्मिज्ञापाकरणमिध्यते ॥ 
असुरं वजयेत् काल बेदादरणशङ्कया । 

भविष्यात्तर्$पि-~ 5 त 

खम्प्रपि अ्रष्षणस्यान्ते पाणमास्या दनाय । 

स्नने कुर्वात मतिमान् श्रुतिस्मृतिविधानतः॥ 
ततो देवान् पितृश्वेव तैय परमाम्मसा । 
उपाकमे दिवेवाकतमषाणां चव तपेणम्। 

श्राबणस्यान्त इति गोणचान्द्राभिप्रायण । दस्तश्रवणे अपि सख 
ण्ड ओदयिके पव ब्राह्मे । तथा च~ 

गृ्यपरिशिष्ट, व्रा _ 
घत्तिष्ठप्रतिपद्युक्त त्वाषटचछृक्षसमन्वितम्। 
भावणं कम कुर्वीत अटग्यज्ञुःसामपाटकः ॥ 

छाष्टू चित्रा न च ध्रावणमिति नैतस्य कम्मणो नामधेय किन्तुं 
धक्षणाकमेण इति वाच्यम् । व्यासेनेव तस्यापि संश्चाकरणात् । तथा च. 

भ्यास 9 त ४ ज श्रवणेन तु यत्कमे उत्तराषाढसयुतम् । 
सषरसर$ृतोऽध्यायस्तर््षणदेक् नदयति ॥ 



खपाकमकालमिणंयः । ९५ 

धनिष्ठासंयुतं क्यात् भरावणं कम यद्धधेत् । 
तत्कम सकलं विद्यादुपाकरणसक्ञितम् ॥ इति । 

द्द चकमकालष्याप्त्यसम्भव भोदयिक्रशाखम्। अत्र च पर्घौदायेक- 
त्वाविधः स्ेयज्तुःशाखिविषयः । पृवक्तेधनिष्ठाप्रतिपद्यक्तामत्यादिव 
क्येयज्ञु.शाच्मानत्र प्रति यदयिकपवचण उक्तत्वात् । न ख~ 

पवेण्योदयिके कुयुः श्रावणं तेत्तिरीयकाः । 
बदटश्रचा; वणे कुयुग्रह स ङक्रान्तिवाजते ॥ 

दष्यनेन वहूवृचपरिशषष्टवाक्यन तन्निरायाणामवोक्तत्वात्तत्तिरोय पात्र 

परत्वमिति षाच्यम । अत्र तेत्तिरायग्रहणस्य उपलक्षणाथत्वात् | 
कथमन्यथाऽतुस्यकक्षतया बहवृचानामुपादानं क्रियेत तुल्यकक्षाणामेष हि 

समभिव्याहारो युज्यते। न हि सम्भवति व्राह्मणेरिदं फल्तच्ये क्षत्ियेरिषं 
कटेरिदामिति युञ्यत च वेश्येरिदं कत्तव्यमिति । पवं च बहश्रचेः श्रवण 
इति खम्रभिष्याहारो यज्यते याजुषः पवणीति । कर च बहृचगृह्यपाराशे 
कारो बवृचानामेव कमसम्बन्धिधम्मविधघाना्ं प्रवृत्तो न तु तेत्तिरी- 
याणाम् । पड यत् तत्र तेत्तिरीयसम्बन्धितत्काखारक श्रयते तद 
शोऽयुवाद् एव । अनुवादश्च यथाप्राप्तस्येव प्रा्तिश्च प्रृते पकदयिकरव. 
विधायककशिकपुराणादिवाकयात्। कालिषापुराणमपि स्वस्वगर्यपराप्तपकषण्य- 

वोद्येकत्वं विद ध।ति । परवप्राेश्चाविशेषेण सव॑याजुषाणामेवेति । एषं 
च तेषमिवानुवादो यज्यते । यदपि- 

श्रावणी दुगनवमरी दुवा चेव इुनारानी । 
पूव्रषिद्धेव कनत्तव्या एतेवरातजेष्रटेदिनम् ॥ इति । 

तदपि न तैत्तिरीयातिरिक्तनां पृवेविद्धाविधायक किन्तु उपाक्माति. 
रिक्तावेषयम् । अथवा छउन्दोगकन्त॒कोपाकमाकषेषयम् । अपि चात्र पै. 
गतविशेषस्येवोदायिक्रस्य विधानं युक्तम् अपेक्षितत्वात् समभिव्याहा- 
राच्च । न च यकद पवेण्युपाकुयुंः तेत्तरीयका एवेति वचनभ्य- 
कतिर स्त्विति वच्यम् । प्व हि विशिष्टानुवादे वाक्यभेदः स्यात् । न 
च यदौदाथेके . तेत्तिरीयक। हयव वचनन्यक्तिः पवौँदाधेकत्वं च 
सक्निथिलभ्यमिति वाच्यम् । उपाकम्मेणः सक्निहितत्वेऽपि परवेणः स- 
क्निाधिलभ्यत्वासम्मदात्। तथा सति सन्निधेत एव श्रवणोपस्थिल्या 
तजाप्यौदायिकत्वलमे उत्तराद्धे निरथकं स्यात्। नच तवापि पव 
द् यिकत्वग्रहणसङक्रान्तिरदित्वरूपवि रोषणद्धयाङेधाने वाक्यमेद्ा पन्ति. 
रिहिषाख्यम् । पकद्ायनीत्वपिङ्काक्षिस्वयोद्कयोरपि यौगेकस्वेन द्रष्य 
धरचनयोर्विच्चिष्टद्रम्यविधिवदश्रापि योगिकम्यामत्यतः प्राक्तद्धाथौभ्यां 



९१ धीरमिच्चोद् यस्य -समयप्रक्षाक्- 

पदाभ्यां विशिष्ट पवेंव विधीयते इति न किञ्चेदनुपपन्नम्। अन्ये तु तै. 
त्तिरीयकनतृकपर्तोदयिकत्वविशठोपाकम्मैविधिमवेच्छन्ति ' नचवि 
शिष्टविघो गौ रवापत्तेस्तेत्तिरीयकपदे लक्षणा। तथा सति “राज्ञा राज्ञस 
येन यजत” इत्यादावपि अवर्णिकलक्षणाप्रसङ्गादिति । गृद्योक्तस्य च पुन 
विधिः कन्तुमदात् , अन्यथा एकविषयानकस्मूध्युच्छेद पत्तरिति वद्- 
न्ति । तन्न । स्मृतयो हि स्वातन्छयेणेव परवृत्ताः युक्तं यत् प्रति स्मरुतिषि 
धिरिति, परिशिष्ट पुनः शषपृरणरूप रषिणमुपजीव्येव प्रवृत्तमिति 
न तश्र तदननुवादेन विधायकत्दाभति । अञ्ज ओदयिकमपि सङ्गव 
प्रापि ब्राह्मम् । तथा च~- 

7ग्ये-- _ ,. . 
श्रावणी पाणमासी तु सङ्गवात्परतो यदि । 
तदेषोदयिकी प्राह्य। नान्यदोदयिकी मवेत् ॥ 

निगमेऽपि-- 9 ष्म श [९ £ श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वा प्रतिपत् षण्मुहतैकैः। 
विद्धा स्याच्छन्दसां तज्रोपाकमार्सजन भवेद् ॥ इति । 
पर्वति हस्तश्रवणयोरुपलक्षणम्। 
इदये सङ्गवस्परं श्वुतो पवोणि चाकेम । 
कुयुनेभस्युपाकमं कग्यज्ञुःसखामगाः क्रमात् ॥ 

एति पृथ्वीचन्द्रोदयध्ूतव चनात् । पतच्चोपाकमे मलमासे न कायम् 
तथाच- 

कृत्यायनः, 

उत्कषः कालबुद्धो स्यादुपाकरणकमेणि । इति । 

वव दशहारासु नोत्कष््चतुष्वैपि युगादिषु । 
उपाकममहाषष्ठ्ये तदुक्तं बृषादितः॥ 

इति वाक्ये सोरमानविदितत्वरूपदेतषन्यासपृवेकमनुत्कषविधा 
नाच्छन्दोगानां सोरमानेन विदितत्वात् तद्धिशयमिदमुप्वशक्ञवचनमि 
ति । केाचन्तु शुक्रमोव्य।दिढत् द्वितीयोपाकम्मोकिषयत्वापिति । तथा च- 

स्मृतिषङ्दे, ८ ट ५ 
गुरुभागेवयोमाद्ये वाद्ये वा वाद्धकेऽपि वा। 
दथाधिमासससलषमल्मासादिषु द्विजाः ॥ 
प्रथमोपाकृत्तिने स्यात् छता कमेविनाश्चष्ृत् । श्वि 

मदिपदात् वक्रातिचारसङ्ुहः । विस्तरस्तु मलमासनिरूपणे द्रष्ट 
त्रयः| अन्न विशेषो मावर्वीये- 



उपाक्षमक्षशटाणंयः। ९७ 

वेदापाकरणे प्राते कुटीरे संस्थिते रवो । 
उपाकमे न फत्तेभ्यं कतव्यं सिहयुक्तके ॥ इति । 

(~ 0 "1 

् ध्ावण्यां श्रावणीकमं यथाविधि समाचरेत् । 
पाकम सु कत्तव्यं कककंटस्थे दिवाकरे ॥ 

हस्यनेन निगमवचनेन करकरस्थे विधानात् कथ निषेध इति । सद्यम् । 
नाय निषधः । किन्तु सिहत्रीधविश्चष पव न गेरागिरानिघ्रयाछ्!? इति 
वत्(१) ( अ० ९ पा० १ अधि० १८ ) । पव च सिहककटयोरुभयोरपि 

प्राप्तत्वाद्भ्यव्स्थाया देशामदन ध्यवस्थामह-- 
. ्रयोगपारिजति धृहस्पतिः) | 

नमेदात्तरमगे तु कल्लव्यं सि्युक्तके । 
ककटे संस्थिते भानावुपाक्कुयाच्च दक्षिणे ॥ इति। 

अस्यार्थः । सव्ापाकरणे प्राप्त दक्षिणदेशलेऽपि उपाकरणं प्राप्तम् 
पवं सति तच्नानेन वाक्येन यदृद्रक्षिणे उषाङ्यात् तत् ककर यदुर 
तत् सहे । यन्तु- 

सिषे रवो तु पुष्यक्षं पूचह्न विचरेदहिः(२) । 
छन्दोगा मिलिताः कुयुखस्सगे सवच्छन्दसाम्॥ 
शयुङ्कप्क्षे त॒ हस्तेन उपाकमापराक्नकम् । 

त्यत्र सिह रवाविष्येतस्योभयश्र सम्बन्धन यत् सामगानां सिह" 
कै विधान तवृदेश्चमेद प्रापककक सिहग्यवस्थानेन्रत्िफरुकतया नित्यवत् 
प्राप््यर्थमिति न काञ्चदनुपपन्नम् । पतच्चोपाकम ब्रह्म चारेयुहस्थकवानः 
प्रस्थः कायं नित्यत्वात् । निद्यत्वं च ब्रह्मयक्षरूपनित्यकमाङ्गमन्त्राप्या 

 ( १) ज्येतिषटमे शरूयते "यज्ञायज्ञीयेन स्तुवीत” इति । तत्र यज्ञायज्ञीयाभित्यनेन 
“यज्ञायज्ञा वो गिरागिरा च दक्चषे” इति यज्ञायद्घपदधघटितायागरचि समुत्पतन सरामाभिधीय. 
ते । तत्र च भिराशब्दस्य पाठः । तत्र योनिगानमषीयनेः सामगेगेकछारेण सहितं नगयी. 

रा गिरा इति गायते ! “देर त्वोदरेयम्' इति ब्राह्मणवाक्येन तु गिराशष्दे गकारलेपपूवे. 
कमिराशब्देन गानं विधीयते'। तथा च योनिगानब्राह्यणगानयोश्तुस्यबरत्वेन विरेषामा. 

वाद्विशस्पेन प्रयोगे प्रत्ते “न गिरा गिरेति ब्रूयात् , यद्विरागिरेति त्रूयादात्मानमेव तदुद्रा- 
ता गिरेव्” इति गकाररद्वितगनि बाधमुक्त्वा गकाररदितमिरापदं गोत्वेन विधीयते । 
एवमत्रापि वेदोपाकरणे" “लावण्य” इति वचनयोः! खमानबरप्वेन तिदे ककंटे च विक 

त्पेनोपाकमंणः प्राप्तौ न्मदोत्तर' इति वचनेन देशमेदाद्र धवस्थाप्यत इत्याश्चयः । 
( ९) पूरवंह्िऽविवेरे बहिः इति पाठो निणेयसिन्ष्वादो । अविवरे भ्रहुणादिदषर हिते 

इति च म्यार्यातम् । 

वीण सभ्१३ 



९८ घीरमिच्रादथस्य तथ्यव्रकाके-- 

यकत्वात् । जआप्यायकत्व चोक्तम्-- 
कार्यायनेन 

्रस्यब्दं यदुपाकम सोर्सम विधिवद्िजञैः। 
क्रियते द्न्इस्ता तेन पुनरप्यायनं मेत् ॥ 
अयातयामेद्छन्दामियत् कमे क्रियते चि 

क्रोङमानेरपि सद्ा तत्तेषां सिद्धिकारणम् ॥ 
इपाङृस्याधीयीतेत्यतो निर्याध्ययनायेत्वेनापि सवंषामवहयक सभ्य 

त्वप् । अश्ययनं च स्ंषाम् । तत्र ब्रह्मचारिणां ब्रह्मचयंस्य तद् थेत्वाद्ष 
सिद्धम् । गृहस्थानां तु प्रहणाध्ययनमुक्त माश्वलायनेन न 

समावृत्तो ब्रह्मचारिकस्पेन यथयान्यायमितरे जाणोपेयीत्वेके प्राज्ञाः 
पष्य तदिति। 

ब्रह्मचारिकन्पेनञ्येन नियम विरशषेण ब्रह्मचायेधीयीत तेनेव युक्तः स 
माधृत्ताइप्यधीयीत । इते ब्रह्म चारणस्तु यथान्यायेरस्वविध्युकप्रक(रेण 
अधीयीरन् । तथा जायोपेयीनगृहस्थोऽपि ब्रह्मचारिकत्पो्तनियमेन नतु 

भिक्षादिवर्मभरय्थः । धवारणाध्ययनाथेत्वादपि सर्वान् प्रति नियतानु 
छएानमुरुम्- 

शोभिलेन 
उवाकर्मोत्सजेनं च वनस्थानामपीष्यते । 
धारणाभ्ययनाङ्कप्वादृगहिणां ब्रह्मचारिणाम ॥ इति। 

ब्रह्मचारिणो नेष्ठिकरा४। उग्कुरवाणानामभ्वयनाथत्वदेव प्राप्तत्वात् । 
“दध्य।प्येरन्वारभ्ध' ईत्यसोऽप्यभ्यापक्रस्य गृहस्थस्यायुछानमुकमिति। 

ह्युपार्मेकालः । 

भयेत्सजनम् । 

तत्र भनुः-~ 
पुष्ये त॒ च्छन्डसां कुयाद्रदि र्त्सर्जनं दहिजः। 
माघश्ुक्चस्य वा प्रापे पृषंहि प्रथमेऽहनि ॥ (अ० ४ छो०९६) 

ुष्ये्पोपे । बहिः प्रामादिति शषः । उर्छजेनं ऊृष्णपक्षाभ्ययनरा - 
हिष्यम्। न तु सक्षथानभ्ययनम्। 

यर्थांशाङ्ं तु छत्वेवमुन्तमे छन्दसां षद, 
विरमेत् पल्षिणा रात्र यद्वाप्येकमहानेराम् ॥ ( ४।९७} 
अत ऊर्वं तु छन्दासि शयुङ्कषु नियतः पेत् । 
वेद् ङ्खा(न रहस्य च इष्णपन्षष्ु सम्पटत् ॥ ( ४६८ } 

दति मनृक्तः | प्रथमेऽहनीति पुष्व त्यत्रापि सम्बध्यते । यद् भ 
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वण्यासुपाकमे तदा पुष्यमासस्य शुङ्गप्रतिपदि पृबह, यदा भोष्ठपधां 
तदा माघ ईति भ्यवस्थितो विकद्पः। 

ावण्यां भोष्टपदां वाप्युपाङत्य यथाविधि । 
यु ्तद्छष्दास्यधीर्यात मासान् विप्रोऽधपञ्चमान ॥ ( ४।९५ ) 

इति मनुनेव अद्धैपञ्चममासाध्ययनस्य विदितत्वात् । भद्धपश्चमानं 
धति अर्धः पञ्चमो येषु ते साद्धाश्चतुर इति यावत । यश्वस्वयस्तु का. 
खान्तर्ष्न्याह् ~ 

पौवमाक्षस्य रोहिण्यामष्टकयामथापि वा। 
जखान्त छन्दसां कुया दुत्लगं विधिवद्धदिः ॥ इति । 

पौवमासरोदहिणी च शुङ्खपक्षगतेव । मनुनिहेतशयुङ्कपक्षातरे भरमाणा, 
मावात । अष्टकाय।ित्यन्रापि पोषमासस्यति सम्बध्यते । तेन पौष 
ष्णा छम्यामिस्यथः 

भवपिस्तम्बः = 

तैष्यां पौणमास्यां रोदिण्यां वा विरमते। 
तेष्यामिति रोहिण्थामित्यनेनापि स.बध्यते पृवाक्तयाक्षवलयव।. 

कथात । 

बोपायनः- भवण्यामाषाद्यां बोपाङूर्य तेष्यां म'ध्यां वोर्खजेतं । 
अबाद्य(मुपारुट्य तष्य अवण्डासुपारत्य माच्प्रामत बध्यम्)। 

पतश्च “'वण्मासानधीयीत' इति भाश्वलायनोक्तमुररीङृप्य । उत्तजंनं 
प्रङ्कत्य भरवलयनः-- 

मध्यमाचकाधामेताम्यो देषताम्बोऽन्नेन हत्वापोऽभ्यवयन्तीति। 
अनन यद्यप बच्हृष्णदम ततयत। तयान्यन् सामन्वसत्तमा 

विवक्षया माष्यवोक्ता "अभ्नीषोमीयेण चरन्त्यु च्तरषेद्याम्'? इति षदिति 
ब्राचिषृता व्याख्यातम् । अत पव बदूदचगृ्यकरिकायां म।ष्येवोक्ता। 

अष्यायारलजन माध्यां पणमास्यां वैरधायते । इति । 
पते ख पक्षाः स्वस्वगृ्ानुसाराध्यबस्थताः। सामगानां तुर्लज- 

नकारखमाद- 

गायः । 

सिषे श्वोतु पुष्यक्षं पूवाह्ने विखरेद्वहिः। 
छन्दोगा मिलिताः कुयुखरलगं सवैच्छन्दसाम् ॥ इति । 

यद् तु खिददस्ये सुं दस्त दव प्रयमस्ततः पुष्यस्तद्। कक्चरश्ये 
१९्ये उस्लजेनं कायमिव्युक्तम्- 

छन्दोगगृह्यपरिकि, 
माले प्रौष्ठपदे हस्तात् पुष्यः पूर्वा भवे्यद्। । 
तदा तु भावने कयोहुर्लगे ऊम्दसां द्विजः ॥ ईति । 



१०० वीरमिन्रोदयस्यं सेभयप्रकाशे-- 

प्री्ठपदे यो हस्तस्तस्मात् पूवैः पुष्यो थदि धावणगतो भवेत् तदा 
रावण पवेोत्स् कूयाीक्त्य्थः । प्रोष्ठपदश्रावणो मीनादिसरोरमासासि 
प्रयिण ककफासद्योरेवामिधायकौ । तेषां सौरमानेनेषोपाकर्मविधानाव्। 
अत्यन्ताध्ययनश्ाछानां त काटान्तरमुक्तम्- 
सादिरगृ्ो, 

पुष्ये तुरघज्ञनं कुया दुपाकमरिनेऽथ वा । इति । 
पष च पक्षो “यत् स्वाध्यायमधीतऽदब्दम्” इतिमाघवोपदर्जितश्रुतेः 

श्रौतः । एतस्च दैवत्वात्पूवदाहतवेचनभ्यश्च सर्वैः पोह पव कार्यम् । 
पर्णः सखण्डत्वे सङ्गवभ्याप्येव ब्राह्यमिव्युक्तमुपाकभकालनिरूपणे । 
अस्य वेदाध्ययनं प्रत्यब्दकचतग्यताम।ह- 
कात्यायनः, (3 

प्रत्यब्दं यदुपाकमे सोट्सग विधिवत् विज्ञः 

क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं मवेत् ॥ 
अयातयामिद्छन्दोभिधत्कम्मे क्रियते विज्ेः। 
क्री डमानेरपि सद्ा तत्तषां क्िद्धिकारकम् ॥ ति । 

द्युस्सजनकालनिणेयः । 

हदान्तादिषवनामावास्या तु अभ्यङ्ग प्रातः कारभ्यापिनी प्राया । 
श्वे भूते च द च कास्िकप्रथमे दिने। 
यदा स्वाती तदाम्यङ्गस्तान कुयादिनोदये ॥ 

इति ब्रा्षाक्तेः । दीपदाने तु प्रमातव्यापिनी म्राद्या। 
पव प्रभातसमये त्वमावास्यां नराधिप || 
हृत्वा तु पवेणध्राद्धं द धिक्षाग्धृतादिभिः॥ 
हीपान् द्वा परदोष तु ठ्ष्पा पृञ्य यथाचिचे। 
स्वर डुःतेन भाक्तव्यं सितवश्रोपशोमिना ॥ 

इति मविष्याक्तेः ¦ दिनद्वयस्तस्वे परा । 

दृण्डेदरजनीयागे वशः स्यात्तु परेऽहनि । 
तदा निहाय पद्यः परदुः खुखरात्तिकां । 

इतिञ्योतिवेचनात् । भस्यामेवापररात्रावलक्मीनिःसारणं कायम् । 
पवत निशीये तु जन निदद्धलोचने। 
तावन्नगरनारीमिः शु्पण्डिडिमवाद्नैः ॥ 
निष्का दयते ४हृ्टाभिररक्ष्मीः स्वगहाङ्णात् । 

इति भविष्योक्तः। कातैकपौणमासी त्िपुरदाहे सम्ध्य।ब्यापिना 
भ्राह्या | 
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पौणमास्यां तु सन्भ्यायां कत्ेष्यल्जिपुरोरसषः 
इतित्रादमाक्तः । फाद्युनपोणमास्यां दाका । तस्यां च प्रदोषभ्यापि 

नी प्राद्य( । 
निशागमे तुं पृर्येत होलाका सवतोमुसखी । 

इतिवचनात् । ध्ये च भद्रायां न कत्तेभ्या “मद्रायांदधेन कम्य” 
इतिपूर्वोदाहतवचनात् । पवं च- 

भद्रायां विहितं कायं दोलायाश्च प्रपूजनम् । 

इतिनिबन्धाभासवचन देयम् । तत्र दिनद्धये प्रदोषसच्वे परा पूर्व॑स्य 
भद्रायुक्तट्वात् । यदा तु वूवस्यामव प्रहाषन्यासमिमद्रायागश्च भवति 

सूयादयात् पूवे च यदि दोलाकाद्ापनाय कियानपि भमद्रारहितः का 
[ऽविष्यते । तदा प्रदोषातिक्रमेऽपि तश्रैव कार्यम् | 

पका यामद्वयादूध्वे चतुदे शयां यद्। मवेत्। 
होखां मद्रावसने च निररीथान्तेऽपि दापयेत् ॥ 

इति भविष्योत्तरात् । यानि- 

मध्यरात्रमविक्रस्य विष्टः पुच्छं यदा भवेत् । 
प्रदोषे उवालयद्वह्विं सुखक्तोभाग्यदायक्तम् ॥ 

हत्यादिवाक्यानि तानि निमूलानि । यदा तु पृचन्न मद्रारहितः का. 
लो न लभ्यते परतोपि चन प्रदोषव्यात्तिः तदा पूवत्रेव मद्रापुच्छे 
कायम्। _ , न. व 

पृथिव्यां यानि कायाणि श्युभानि त्वद्युमानि च । 
तानि सवाणि सिध्यन्ति विष्िपुच्छे न संशयः॥ 

इति शव चनात् । शद च यदोत्तर्र साद्धंयामाज्रवात् पूर्वमेव पौण 
मासासिमातिस्तदा ज्ञेयम् । यदा तु तम्मिता ततोऽधिका वा पौभमान्ती 
प्रतिपश्च द्वितीयदिने ब्रृद्धिगामिनी तदा प्रतिपस्परदोषेऽपि सा कर्या। 

साद्धयामत्रयं पणा द्वितीय दिवक्ते यद्ा । 
प्रतिपद् वद्धमानातुतदासाहदोिकास्दृता। 

हति मषिष्योक्तेः । यानि तु- 
वणी दुभेनवमी दूषा चेव हुताशनी | 
पर्वविद्धेव कश्चंम्या शिवरान्निषलेर्हिनम् ॥ 

दस्यादीनि पृरवविद्धाविधायकानि तानि पूर्वदिने मद्रामावे ज्ञेयानि । 
यद् तु परदिने मव्रा दितीयादेन चन्द्र्रहण तद् पूषत्रव भद्रापुश्डेदो 

छाक्ा कायति दिवोदाघः। अन्ये तु प्रदणक्राड पव काया । 



१०१ दीरमिन्नोदयस्य समयप्रकाशे-~ 

सर्वेषामेष वणानां सूतकं राहुदशेने । 
स्नात्वा कम्माणि कुर्वीत श्चतम्न विज्ञयत् ॥ 

इति वचनेन स्नाने(सरकतम्यत्वप्रतीतेरिस्याहुः । 
इति दोलाकानिणेयः । 

भथ पवेनिगयः। 

यद्यपि “पौणमास्यां पोणमास्या यज्ञेतामावास्यायाममावास्यया य. 
जेत” इतिषाकयाभ्यां साङ्गे दशं पृण॑मासो पवैणि विदिते हति प्रतीयते 
तथापि "पूर्वमहदंवता गृहन्ध्यु्तरमहयंजेत”“पक्चादयो यष्ट्याः पक्षान्त। 
उपवस्तव्या'"तिवाकयान्तरक्वाक्यतया पवेण्युपक्रममत्रं ताभ्यां विधीः 
यते समािष्तु प्रतिपद्येव । अन्न देवताग्रहणमन्वाधनं देषतासङ्कस्पश्च। 
पक्षाम्ताभ््पोणेमास्यः पकषादयःन=प्रतिपद्+ । भ्यक्तयभिप्रायं बहुवचनम् । उ 
पवासः क्रस्वज्गभूतयमनियमसङ्कटपः। अथवा पौणमास्यमावास्याश्चब्दयोः 
खन्धिाचित्वस्य वक्ष्यमाणत्वाते तस्य चातिषुक्ष्मत्वेनोपक्रमस्यापि तत्र 
कशुमराकयत्वादनत्र लक्षणया पोणमास्यमावास्याश्चब्दाम्यां पवैप्रतिष 
कूपं सम्धिपादवदयवात्तिं तिधिद्धयं रर्स्नप्रयोगार्थस्वेन विघीयते । पषं 
च “सन्धो यजत” इत्यत्रापि सन्धि्ान्देन तादश्चतियिहयमेव लक्ष्य. 
ते । तथा च सन्धिमामितो यज्ञतेत्यप्यनु गर्ते । पतदेषाभिम्रेव्याद-- 
बोधायनः, ध त 

सुक्ष्मस्वात् सन्धिकाटस्य सन्धेविंषय इच्यते। 
सामीभ्य विषय प्राहुः पूचणान्हा परेण वा ॥ इति । 

डभयथा परवेण्यन्धाधानम्। तत्रापि न सम्पूणं पवान्वाधानक।लः 
किन्त आद्यं मागत्रयम् । यागकालस्तु पवैचतुथायः; भ्रतिपद् आचम- 
श्रय च । तथाच 

लोगाक्षिः, 
ध्ीनश्चानोपकस्तस्य यागस्य चतुरो विदुः । 
हाकशाबुत्खजेदन्त्यो यागे च वरतकम्मंणि॥ शति । 

लोपवस्तस्यान्वाधानस्य । भन्यो=पवेप्रतिपदोरन्त्यो भागो । यमे प्रति- 
पदोऽन्त्यो भागो वर्यः, वतकम्मंणि अन्वाधने पवेगोऽन्त्यो मगो 
वञ्प इत्यथः । पतच धह साभ्यत्वे । सद्यस्कालत्वे तु पवैचतुय ऽशचेऽ. 
प्यश्वाधानमिति वक्ष्यते । तच्चान्वाधानं प्रातरेव । “यदहर्पवसथो म. 
वति सदृ; पाह पष प्रातराहुति इत्वा, इति गोभिरेोक्केः । दवं यागो. 
ऽपि प्रातरेव । 



प्रकृतीिकरालनि्णंयः । १०३ 

पर्वणो यश्चतुर्थाश बाधाः प्रातपदख्जयः 
यागकालः स विक्ञयः प्रातस्क्तो मनीषिभिः ॥ 

दइातेवचनातु । अरतयजघ्वामत्यादश्रुतेश्च । प्रातकङ् पञ्चधा 
विमागेन। 

लेखाप्रश्ूस्यथादित्ये घरिकास्क्रय पष तु। 
प्रात्तमकाल इति प्रोक्तो भागश्चान्हः स पञ्चमः ॥ 

इतिषयचनात् । चतुर।दिविभागषु-- 
स पवाध्यद्धंखयुक्तः प्रातरित्यभिधीयते॥ हति । 

भाधुनिकानां तच्छष्दव्यवदारस्तु माक्तोऽनेका्थत्वस्यान्याः 
-श्यत्वात् । पवं यागान््ाधानकाटे निरूपिते यदा तावत् पर्वेप्रतिष 
दोः सस्पृणेश्व तद् न कथित् सन्देदः । यदा तु तयोः खण्डतवं तद् 
प्रकारचतुष्टयम् । आवरत्तनात् प्राक् आवत्तेनवा तदुषं वारत्रीषा। 
तश्राधे पक्षद्वय तहने यागस्तत्पूद्यरन्वाधानम्। 

पूर्वाह्न वाथ मध्याह्न यदि पर्व समाष्यते । 
उषाष्य तत्र पवदस्तदहयाग इष्यत ॥ 

इतिलोगाक्षिववनल् । यत्र ॒पृवाङ्मध्यान्हशष्वावावरतनपृवमागाष. 

तेनपरो। ॥ 
आवत्तनान्त पृ्बाहणो ह्यपराहस्ततः परः| 
मध्याषहस्तु तयोः सन्धियेदावत्तंनमुख्यते ॥ 

इति तल्प्रकर्णपटितवचनात् । पवं चतत्पकरणपरटितोऽपराह्श- 
ग्दोऽप्यावत्तनोत्तरभागवचनोऽस्माद्चनादवगन्तग्यः । अन्त्य पक्षद्वये तु 
यद्यपि-- 

अपराह ऽथवा रात्रो यदि पे सम्राप्यते । 
उपोष्य तस्मिन्नहनि इवोभूते याग द्यत ॥ 

इति रोगक्षिवाक्यात् सन्धिदिनेऽन्वाधाय प्रातयाग इति अविदहषेण 
प्रतीयते तथापि अपराह्गसन्धो तावत्परेदुश्वन्द्रदशनाभवे सन्धिदिने. 

वाघानं प्रातग्मागः। 
दितीया श्रिमुहू त्ता चत् धरतिपद्यापराह्किश्नी । 
अन्वाधानं चतुददयां परतः सोप्रदशनात् ॥ 

इतिबधायनवचनेन चन्द्रद शने सन्धिदिनं यागस्य विहितत्वात् । 

अत्र॒ खतुदैदयामन्वाधानं चतुदशीदिने किञ्चिदमावास्याप्रवेश पव 
बोध्यम् । 

यद्ा चतुरदंश्ची यामे तुरीयमनुपूरयेत् । 
अमावास्या क्षीयमाणा तदैव अदमिष्यते ॥ 



१०४ घीरमित्रोदयस्य घमयप्रकाशे- 

इति बोषायनेक्तेः । ध्रादमन्वाघानस्याप्युपलक्षणम् । अत एव माधवेन 
चतुरदंश्यां चतुयोमे अमा यजत्र न दयते । 
दवाभूते प्रातपद् यन्न मूते कथ्यादिकी क्रिया ॥ 

हति बोधायनवाक्ये अमा सम्पूर्णा म इद््यते किन्तु स्वद्पा शद्यत 
इति व्याख्यातमिति केचित् । देमादिस्तु- 

चतुरशी च सम्पूणी द्वितीया क्षयगामिनी । 
चरुरिष्टिरमायां स्यादूभूते कथध्यादिकी क्रिया ॥ 

हतिवचनाच्चतुरश्याममावास्थाननुप्रवेशेऽपि प्रतिपदि चन्दर 
ने चतुहद्याम'वाधाय परेद्युरिशेरित्याह । द्वितीया क्षयगामिनीति च 
नदद् शेनापलक्षणम् । रात्रिसन्धो तु सवदान्वाधानमेव । “अपराह्ऽथवा 
रात्रौ” इतिलोगाक्षिवचनात् । न वैतस्यापराहततन्धेरिव चन्द्रदक्ष॑नामाषवि- 
धयस्वम् । चन्द्रदशेनामाव सति अपरहृसन्धावन्वाधमनं चत् किमु. 
क्ष्यं रात्रिसन्धाविति कैमुनिकभ्यायेनेव प्रति रातरिसन्धिशासरानथं- 
कयापत्तेः । अत एव न पोणंमासीमान्नविषयत्वमपि । सपराहप्रहणेनेष 
लिद्धः। अत्र च सन्धिस्तिथिसाम्ये तावद्यथास्थित पष । इद्धिक्षययो- 
स्तु पवेखन्धिमुपक्रम्य वियेषमाह- 

सेगाक्षिः 

तिये, परस्या घरिक्षास्तु याः स्युन्वूनास्तथेवाभ्यधिकाश्च तासाम् । 
अद्ध [वियनस्यच तथा प्रयाज्यहास्तचवबृद्धा प्रथम दनि तत् ॥ शत। 

अस्याथ। माधवन स्यषटाङृतः। 

वद्धि; प्रतिपदो यास्ति तदद्धं पवेणि क्षिपेत् । 
क्षयस्याद्धं तथा क्षिप्त्वा सन्धिर्निर्णीयतां सदा ॥ इति । 

क्षिप्त्वा न्यूनं र्वेत्यथः। ननु एवं यदा पूर्वदरपराहसन्धिः प 
रोद्यश्च प्रतिपदश्चतुथं पव मागोऽबाशिष्यते तदा कथ सन्धिञ्चाल्नान्नि- 

- णयः परेदर्यागकालामावात् इतिचेत्, सत्यम् । 
सपन्धर्य्रापराह स्याद्यागे प्रातः परेऽहनि । 
कुवांणः प्रतिपद्धागे चतुर्थेऽपि न दुष्यति ॥ 

 इतिशृदशातातपेन दोषामावोच्या चतुर्थेऽपि भागे प्रयोगविधानात् । 
पतच्च पोणमास्यामर् । अमावास्थायां तु चन्द्रहशेने यागस्य निषेधाद्. 
पराहृश्न्धौ याग पवेत्युक्तम्। 

देम्रिस्व “सन्धियत्रापराह स्यात्” शस्येतन्नाषवचन किन्तु मण्डनः 

कारिकेयमिति इत्वा पाणेमास्यामपि भपराहक्षन्धो यदि परेदुर्यागका- 



परकुतीष्टिक्षाठनिणेयः। १०५ 

खोऽस्ति सदेव तत्र यागस्तदमवे तु पूर्वदयरेवेव्युक्तवान्। अमावास्या 
यातु चम्द्रदशननेष्टिरिति सवंसम्मतम् । अत पव तन्न प्रायाश्चित्तमुक्तम्- 
कप्यायनेन 

यजनीयेऽहि सोपश्चद्वाङण्यां दिदि रश्यते। 
तत्र व्याहृतिमिह्ुत्वा दण्ड दद्याद् द्धजानये ॥ इति । 

न चष चतुदहयामपि चन्द् दृशेनसम्भवात्तत्र चं “यद्तम न चुर- 

स्तात् पदयत् , वद्यवापवस्त्'' ईातं गोभिलनन्वाधानस्य पयुंदस्तत्वात् 

कथं तश्र तषूनुष्ठानमिति वाच्यम् । “अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात्" 
( अ० १२ पा० २ अधेऽ ९) इति न्यायेनतादरो विषये तत्राप्यङ्कभूता 
न्वाघनानुष्ानाचयययात् । अत एव श्रतिः “तद्धक शश्रपवसान्त' इति । 

भापस्तम्बोऽपि उपवसेदिल्यनुशत्तो-- 

यदहनं दश्यते तद्हरमावास्यां दवो न द्टार इति वेति । 
न च तत्तिरीयत्राह्मण, 

श क एषा वे सुमनानामेष्टियंमभिय जानं पश्चार्चन्दर माभ्युरेव्यास्िक्नवास्पै 
लोकेऽथु क भवति हति । 
तथा एतरेयिव्रा्मणे- 

पुरस्तादमावास्यायां चन्द्रमसं यदुपेति तध्यजते। 
शति चन्द्रोदये यागविधानस्य प्राश्स्त्यावगमात् कथ तत्र 

यागनिषेध शति वाच्यम् । अत्राभ्युदयमात्रश्रवणात्तस्य च प्रति. 
पद्यपि सम्भवान्नेतस्य चन्द्रद्शेनदिने यागकत्तेव्यतापरत्वमिति के 
चित् । तन्न । भभिपृवेस्य उदयतेः पर्यक्षद्रशनपरत्वात् । अत 
एव श्रुत्यन्तरेऽपि "ख पष आहुतिभ्यो जातः पञ्चाददशे" इतिस्पष्ट चः 
न्ठदशेनेऽपि यागव्रतीतिस्तस्माच्छास्रीयदश्चनाभिध्रायाण्येतानीति देम 
दिः । वस्तुतस्तु रा्िसन्धो चन्द्रददोनदिनेऽपि यागायुष्टानस्य पृ सा. 
धितत्वात्तद्धिषयाणीति युक्तम् । 

माधवापस्तम्बभा्याथषङ्कहकारादयस्तु पृबादाहततेन्तिशियेतरयिवाकयाभ्या 
मापस्तम्बादवलयनश्चाखिनामपराह्सन्धो चन्द्रदशन प्व यागः 
तदन्येषां त॒ बोधायनकात्यायनाद्।नां चन्ददशरन यागा न भवस्य 
वेत्याहुः। 

समृतय्थसरे तु सन्धिशाख्रेणेव सवेदा निणयस्तेनापराहसन्धावपि 
सर्वंद्ाऽन्वाधानमेव । यानि तु चन्द्रद्रानदिने यागनिषेधकचनानि तानि 
तस्थैवोपोलद्भकानि न तु निणोयकानीस्युक्तम् । नन्वेवं यागकारनिणेये 

वी० स° १४ 



१०४ वीरमिक्रोद्यस्य समयप्रकाश्- 

क्रियमाणे तिथिधरूखया कदाचित् पक्षबृद्धो पूर्वयज्ञनीयदिनारसक्तदशे. 
ऽहन्यपि यागः प्रसस्येत । तच्च~- 

षोडशोऽहन्यभीषेशिमध्या पञ्चदशे ऽहनि । 
चतुदेरो अधघन्येष्टिः पापा सप्तदशेऽहनि ॥ 

इ्यापस्तम्बवव चनेन विरुद्धमिति चत्, न । दइिग्रहणस्यान्वाधानप- 
ररेवात् । यागपरस्वे चतुहैशे ऽहनि या गाप्रापेस्तन्न जघन्यो क्तयनुपपन्तः। 
अक्श्च बुचिसामान्यक्षयेषु षोडशपञ्चदक चतुद शदिनेषु क्रमेणान्वाधा- 
मामिति वाकयाथेः । सत्तद शेऽन्वाधाननिषेधस्तु नित्यानुवादस्तत्र तस्य 
कथमष्यप्रात्तः । अत पव बोधायनः- 

अश्रापवसथस्य स्थानानि चतुरक्षी पञ्चदशी षोडशीनतुत्यो. 
वशी सत्तदशीति। , , 

यश्रापवसथ कम्र यजनायात् चरयादश्म्। 

भवेत् सपदद वापि तल्प्रयस्नन वज्येत् ॥ इति । 
इवं षाडश्चादिदिनषु अन्वाधानं द्यदकाटस्े बोद्धव्यम् । सद्य 

स्कालत्वे तु सप्तदशेऽपि दिनेऽन्वाधानं मवध्येव । तच्च सद्यस्कालत्व 
पोणमसीविक्ेषे इत्युक्त - 

कात्यायनेन, . , ॥ 
सन्धिश्चेत् सङ्वादुदरु प्राक्पयावत्तनाद्रषेः। 
सा पोणमासी विज्ञेया सथस्कारविधो तिथिः॥ 
इवं च सद्यस्कालस्वं वेकरिपकम् । 

अन्वाहितिश्चास्तरणोपवासो पूर्वद्ुरत खलु पोणमास्याम् । 
आवत्तनात् प्राक् यदि पठसन्धिः सद्यस्तदा वा क्रियते समस्तः ॥ 
इति सङ्हेक्तः । एवं च "पौ पौणपराखीमुत्तरां वोपवसेत्' इ्युप- 

क्रम्य “सद्यो घा प्रातः" इति सामान्यतः पोणमास्यामुक्तं सदयस्त्वमाव- 
तनप्राकुखन्धिविषयमेवोपसहत्तग्यम पएकश्चुतिकद्पनाखाघवात् । एतश्च 
वाजसनयिष्य तिरिकविषयम् । तेषां तु- 
मभ्यन्दिनात् स्याद्नीह यस्मिन् प्राक् पवेणः सन्धिरियं तृतीया । 
सा खर्विका वाजत्नेयिमत्या तस्यामुपोष्याथ परेद्य॒रिष्टिः॥ 

इति माप्य्थसङ्हकारेण तत्रापि द्यहकालकततक्तेः । इयं तृतीयेति । 
अश्रेयमिति पौणमास्यवोख्यते न त्वमावास्या अस्या एवापराह्वरात्निस 
ग्धिभ्यां पूर्व देविष्याभिधानात् । अत पव पौणमास्तमिवोपक्रम्य- 

सर्धिकां तृतीयां बाजसेनेायनः समामनन्ति । 
इत्यापस्तम्बेनोक्तम् । इदमपि ध्यहकाटसवे प्रतिपन्ततीयाशलाम एवन 
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चतुथरखाम तस्यापरह्नलन्यावव "“लन्धयद्यपरह स्यात” दते 
वाक्येन विहितत्वादिति । अत्रच यदा पर्वसन्धौ शष्ठिस्तदा अन्तिमः 
पदाथः प्रतिपदव अचुष्ठेयः। _ _ _ ध 

प्रतिपद्यप्राविष्ठायां यदि चष्टेः समाप्यते । 
पुनः प्रणीय कत्छेष्ठिः कत्तेवया यागवित्ततैः ॥ 

इति गाग्योक्तेः । प्रणीय अभ्भिितिश्चेषः। 
इति प्रकृतः कालनिणेयः । 

भथ विकृतेः । 

तत्र दश्च पूणेमासविङूतीनामेषिपद्युबन्धादीनामतिदेश्चतो द्यंहकाः 
छप्राप्तो- 

. यदष्स्या पश्युना सोमेन वा यज्ञत॒ सोऽमावास्यां पौणमास्यां षा 
यजेत । 

इति वचनन सदयस्काखुता विधीयते । तथा दशविरृतो 
पोणेमास्यपि पृणमासविकृतावमावास्यापि इव्यग्यवस्था च विधीयत 
इति व्युत्पादितं पञ्चमोपान्त्ये । बौधायनस्तु नक्षत्र वेत्यधिकं नक्षत्रमप्याह। 
तच्च कृत्तिकादि विराखार्तम्। 

छरात्तिका।; प्रथमे विशाखे उत्तमं तानि देवनक्षत्राणि तेषु कुर्वीति 
त्कार स्यात्त, 

हति तेत्तिरोयश्रुतेः। रेवती च । 'वत्किञ्चावाचीनं सोमात्षदेवत्यां 
करवीत" इति तन्नेवाक्तेः । एतच्च न दशपृणेमासो प्रति प्रवत्तते प्राक. 
राणिकेन निरवकाशेन पोणेमास्यादिकाखेनानारभ्या्घीतस्य सावका. 
खस्य नक्षत्रस्य पाञ्चददयेन साप्तददयस्य दीक्षणीयास्वरेणोपांद्युस्वस्येव 
बाधित्वात् । तत्र पणि विद्चेषः । पोणमास्यमावास्याशष्दयोः । 

यः परमो विप्रकषः सूयोचन्द्रमसोः सा पोणमासी यः परः सन्नि 
कषेः सामावास्या । 

इति गोभिलवचनात् परमसक्निकषेविप्रकपषक्षणवाचित्वागतेः, तत्रच 

छाङ्गप्रयोगानुषठौनासम्भवाद् “यक्ष्वा” ईति वाक्येन पोणेमास्यमा. 
वास्यापद्क्षितयोः सन्धिमदहोराजयोर्विृतर्विधानादगवक्तने ततः 
पराशवा । पवंखन्धौ च प्ररृतेरापि तत्रव ॒विधानाद्युगपत्प्रृतिषिषृष्योः 
प्रसक्तौ प्रकृतेः पूर्वः प्रारभ्यत्वादन्तरा कर्मान्तरायुष्ठानासम्भवात 
परता च प्रातभ्कालस्योपदेषशिकत्वात् पराति छृत्वा विङृतिः कत्तेग्ये- 
ति या्ञिका आहुः । न्यायमूलकमेव वाक्यं चोदाहरन्ति- 

आवत्तनास््राक् यदि पवेसन्धिः 
त्वा तु तस्मिन् प्रति विकृस्याः। 
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तदैव यागः परतो यदि स्या- 
तस्मिन् विष्ृत्याः प्रकृतेः परेष्यः ॥ इति । 

न चावच्ेनात परतः खन्धो विकृतेः भराथम्ये प्ररृतेरोपदेशिकान्वा- 
धानकालबाधः स्यादेति वाच्यम् । अन्वाधानस्याङ्गत्वेन तत्कारस्य 
प्रधानाश्ित्तन विरूतिकाटेन ““अङ्गगुणावेरोघ च ताद थ्यांत'” ( अऽ १२ 
पा० २ अधि० ९) इतिन्यायेन बाघस्योचितत्वात । पव सुत्या यद्य: 
प्यपूवौ तथापि तदहरेव कत्तेव्या यदौष्ट्यतिवचनात । आच्रयण तु 
पौणमासात्प्राङ् दशात्तु परम् । 

यिन् कलेऽमावास्यः सम्पद्येत तयेष्टथेतया यज्ञत यदि णण 
मासी स्यात्तयेष्ठ्य! थ पृूणमास्न यजते । 
इति श्रुतेः । 

एतया आत्रयणेष्ट्यां । पौणमासाल्प्राक आश्रयण तु सयस्कालपौणंः 
मास्तीविषयमिति हेमाद्रिः । मीमापकास्तु विकृतिकारमन्यथा वदन्ति | 
तथा दहि- 

सामस्य वै राज्ञोऽधमालस्थ रात्रयः पल्लय असन् तासाममावास्यः 
पौणमा च नोपेत् । 

हइतिश्चुतो तच्छग्दनिर्दिएराइ्योः पौणमास्यमावास्याज्ञब्दप्रयोग। 
दागोपालाङ्खन तथाप्रासिद्धेश्च तियिवाचकत्वाक्षगतेः। गोभिलपूत्रस्य त्वे. 
कदे शच्रत्तिनेमेत्तप्रतिपादनाथेत्वन।प्युपपत्तेः क्षणासिधानपरत्वामा 
वादावत्तेनतत्पूवैसाध्यौद्ायेक पवंगः प्रकृत्यवसद्धत्वात् पूतैपव्णि प्रात 
स्तदमावेऽपि ओद्यिकथ्रधानकाटेनातिदेशचिकप्रातःकालबाधस्याचितः 
त्वात् पूरवपवेण्येध विरृत्यसुष्ठानमिति। 

इति भीमरसकरलामन्तचक्रुडामणमसीचमज्जरानीराजितचरणकम- 
ल~-भीमन्महाराजाधेराजप्रतपरद्रतचुजश्रीमन्मधुक्ररस!हुसूचचतु. 
ख्द्धिवलयवस्ुन्धराइद्यपुण्डराकविकाकलादिनकरश्रीमन्मह।रा- 
जाधिराज्ञश्रीषिरांसदोदयोज्तदसपण्डितात्मजपरद्युराममिश्र- 

सूखसलकलविद्ापारावारपारीणधुरीणजगदारिद्यमहागजः 
पारीन्द्रविद्जनजीवावुध्रीमन्मित्रमिश्चङृते* वारभित्रोदयनि. 

बन्धे समयप्रकाश पवनिणंयः। 
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थहणंकाङमिणयः। १०९ 

अय प्रहणकालनिणयः । 

तत्र प्रहणस्वरूप सूयसिदन्ते~ 
छाको भास्करस्येन्दुरधःस्थो घनवद्भवेत् । 
भूच्छायां प्राङ्भुलश्चन्द्रो विरत्यश्य भवेदसौ ॥ 

भस्य मास्करस्य । गस =उपरागः । यदधो ऽवस्थित हन्दुमस्किरस्य 
दका मवत्तद्ए दूयपरागः । यदा प्राच्यां गच्छंशन्ः ्रःयगवास्थत. 
सूयभरयुक्तभूच्छायां प्रिश्चति तदा चन्द्रोपराग श्त्यथः 
बराहसहितायामपि, 

भूच्छायां स्वग्रहणे भास्करमकम्रहे च परविक्षतीन्वुः । इति । 
स्वभ्रदणे-चन्द्रभ्रहणे । मास्करं प्रविशति पारस्कर छादय तीत्यथः । प्रहण॑. 

क रमाह 

वदगाग्यः, , हि । 
पर्णमाप्रतिपत्लन्थो राहुः सम्पूणमण्डखः। 
प्रसते चन्द्रमकं च द्शेभ्रतिपदन्तरे ॥ इति। 

फालविभागो त्रद्मसिद्धन्त- 

यावान् काटः पवेणोऽन्ते तावान् प्रतिपहादिमः। 
रवीन्दु प्रहणानेहा सुपुण्या मिश्रणाद्भवेत् ॥ इति । 

ग्रहणमयं पवोन्तभाग अपं प्रतिपदाष्टेमागे भवति। पर्बप्रतिपत्छन्धौ 
प्रहणस्य मध्य इत्यथः । अनेदा=कालः। अचर स्नानमावदयकम्- 

चन्द्र सूयप्रहे स्नाय।त्स॒तकं सतकञ्पि च। 
अस्नायी सत्युमाप्नोति स्नायी पापन विन्दति ॥ 

इति भन्नात् । 
प्रहणे सङ्क्रमे चेव न स्नायाद्यदि मानवः। 
सक्तजम्भानि कुष्ठी स्थात् दुःखभागी च जायते ॥ 

इति बृद्धवशिषठिनाकरणे दोषाक्तेञ्च । स्नानजखनियमा- 
महाभारते, 4 ६ ६ 

गङ्खास्नानं प्रकु्।त प्रहणे चन्द्रसूययोः। 
महानद्षु चान्यासु स्नानं कुयाद्यथािच ॥ इति। 

अत्र यथारिधातिग्रहणात् यत् स्मृतिरत्नावल्यामुक्तमेतदुमन्त्रक स्नान. 
मिति तत् परास्तम् । गङ्गास्तिखः। 

ति नदयो महापुण्या वेणी गोदा च जाहवी । 
(गां हरीशाङ्गतः भ्राता गङ्ग! इति हि कीर्तिताः ॥ 
~ 

निम ज्ेो 

( १ ) कालमाधवे वु गा हरीकाङ्पिकत् इति पाठः । इरिषेशश्च हरीर) । भञ्नः 



११० वीरमिश्रोदयस्य समयप्रकाश्- 

इति ब्रह्मपुराणात् । ग पृथ्वीम्। गङ्गाघरांश्चत इति कचिदुत्तराद्धादिः। 
महनयः=खमुद्रगामिन्यः सरस्वतीनमद्ाद्याः । महानद्यः समुद्रगाः 
दति वचनात् । 
शङ्खः 4 

वापीङ्पताडगेषु गिरिग्रस्रवणेषु च । 
नद्यां नदे देवखति सरसीषु धृताम्बुनि \ 
उष्णादकन वा कुयोद्धहणे चन्द्र सूचयः । इति । 

उष्णाद्कमातुरस्य । 
आदित्यक्रिरणेः पूतं पुनः पूत च वहिना । 
अतो व्याध्यातुरः स्नायाद्भहणेऽप्युष्णवारेणा ॥ 

हति व्यप्रेक्तः । अपिभिन्नक्रमः। उष्णवारिणापीत्य्थः। अथवा ष 

कष्यमाणयमवचने उपरागप्राकपटितजननदिखमुश्चयायः । यत्तु- 

ग्रत जन्मनि सङ्क्रान्तो प्रहणे चच्रसूययोः। 
अस्पृदयस्पश्चेन चेव न स्नायादुष्णवारिणा ॥ 

इति यमवचन तद्नातुरविषयम् । 

व्याक्तः-~ ९ 4 ल् 
सव गङ्कासम तोय सव ब्रह्मसलमा दिजाः। 
सवे भूमिसमं दानं प्रहणे चन्द्रद्ययोः ॥ इति । 

अश्र जटमाज्स्य गङ्गखमत्वाक्त्या प्राशसत्याभिधानेनाविदहितस्यं 
स्तुत्यानथंकयाद थवदन येन केनापि जलेन स्नायादिति विधिरु्नेयः। 
जले पुण्यातिशयक्रभमाद- 
माकृण्डेयः, _ | ठ 

भूमिष्ठमुद् धृतात् पुण्य ततः प्रजलवणेदकम् । 
ततोऽपि सारख पुण्य तसः पुण्यं म॑दौजलम् ॥ 
तीथतोये ततः पुण्यं भहानद्यम्बु पावनम् । 
ततस्तु परम गाङ्ग पुण्य पुण्वस्ततोऽम्बुधिः॥ 
श्षीतसुष्णोदकात् पुण्यमपारक्यं परादकात् ।. इति । 

अत्र भूमिष्ठः पुण्यातिशयत्वस्तुतिभूामिष्ठाद्यसम्मव उदृधुतादिः 
विध्युन्नयनाथो नतु गुणफरलम्बन्धः। स्नानफलमात्रार्थिनो गङ्गा 
पसमवाये कूपेऽपि स्नानप्रततङ्गात् । मासविरोषे तथथिविरेषात् पुण्या- 

रियर 

पादः कं शिरः । अङ्घ्रिश्च क च अद्रिम् । हरेः पदाद्दिविर्स्य शिरसो गा भूमिं प्रप्ता 
गङ्गा । यद्यपि जाहव्येव तादृशी, न तु वेर्णागोदे । तथापि “छत्रिणो यान्ति" न्यायेन जार 

हव्या सहनिर्दिषटमेस्तयोरपि गज्ञात्वमविशुदमिति म्यास्यात ब । 

~~~ ~ -- --~ ~. 
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ग्रहणे तथविशेषे पुण्यातिक्षथः। ११६ 

का सिके प्रहणं धरं गङ्गायमुनसङ्गमे । 
मागे तु प्रहणं शस्तं देविकायां महामुने ! ॥ 
पोषे तु नर्मदा पुण्या माघ सन्निहिता श्युमा। 
फादगुने वरणा पुण्या चन्न पुण्या सरस्वती ॥ 
वेशा तु महापुण्या चन्द्रभागा सरिदरा। 
ञ्यष्ठे तु कोशिकी पुण्या आषाढे तापिक्रा नदी ॥ 
धावणे सिन्धुनामा तु तथा मादे तु गण्डको। 
आश्विने सरयुः धशठति । 

गङ्गायसमुनमित्यजेकवद्भावः “सर्वा इन्द्रो विभाषेकवद्कदति" इति व. 
वचनात् । देविका देवहेति अयोध्यामण्डले प्राल्द्धा । सननिहत्या=कुस्- 
ह्षश्रम् । यद्यपि पोषे तु नमदा पुण्येव्यादौ देशप्राधान्यं प्रतीयते तथा. 
पि “कात्तिक प्रहणे रष" हइस्युपक्रमानुरोधात् स्त्र प्रहणस्येव प्राघा 
न्यमनुक्लन्धेयम् । उपरागविशेषे तीर्थविशेषस्तत्रेव-- 

गोदरी महापुण्या चन्द्रे राहुसमन्विते। 

सूय च राहुणा भ्रस्त तमोभूते मदासमुन |॥ 
नमंदातायसस्पशात कृतकृत्या भवान्ति ते । इति । 

मासस्य व 
गङ्का कनखले पुण्य प्रयागः पुष्करं तथा । 

„ रक्षत्र तथा पुण्य राहुभ्रस्ते दिवाकरे ॥ 
तत्रव-- * [॥ के 

दशजन्मकृतं पाप गङ्गासागरसङ्गमे 
जन्मनां तु सहस्रेण यत्पापं समुपार्जितम् । 
तन्नयेत् सन्निहत्थायां र।हुग्ररञ दिवाकरे । इति । 

वारविशेषे प्रहणे चूडमणियोगमाद- 
व्याषः+ । ‹ _, .. 

सू्॑वारे रवेग्रसः सोम सोमग्रहस्तथा । 
 च्चद्धाम्रणिरिति ख्यातस्तत्रानन्तफल मेत् ॥ 

परमासखण्ड--. ॥ि ता 
गावो नागास्तिखा घान्यं रत्नानि कनकं महीम्। 
सम्प्रदाय कुरकषेत्र यष्फल कम्यते नरैः ॥ 
तदिन्दुश्रहणेऽम्भोघौ स्नानाद्भवति षड्गुणम् । 

अत्र कुरक्ष्र यत् फलं भ्यते इति सिद्धवननिर्देशानुप्रपस्या कु. 



११५ #ीरमिनत्रोद्थस्य सतयप्रकको- 

श्चत्र गधादि दद्यादिति विधिस्न्नेयः। उपराग च धरद्धमावश्यकम् | 

सवेस्षेनापि कच्तंव्य द्धं वै राहुदशेने 
[ब 

अकुवाणस्तु नास्विकथात् प्के गोरिव सीदति ॥ 

हति महाभारतोक्तः । यज्- 

विशिष्टे ब्राह्मणे प्राप्त घुर्यन्दुप्रहणऽयने । 
जन्पक्षप्रहपीडासु भाद्धं कुषेन्ति चच्छया ॥ 

दति वचनं तदुक्तवचनविरोघादिच्छया चल्यन्वयन “श्राद्धं भरति 
रुचिश्च" इ्येतत्स्वतन्त्रच्छाकालप्रतिपादकवचनसखमानाथमित्यविसेधः। 
धद्धं प्ररत्य-- 
कूमपुरागऽपि, 

नेमिलिक तु कत्तथ्य प्रहणे चम्ढरषयय); । 
बान्धवानां च मरणे नारकी श्यात्ततोऽन्यथा ॥ इति । 

क्निमप्यावदयकम्-- 
अयनादौ सदा देय दरग्यपिष्टं गृहे च यत् । 

घड़शीतिमुख चैव विमोक्षे चन्द्रसूथयोः॥ 
हतिशातातपीये सद्ाश्ुतेः । एतच्च स्नानाद् रात्रावपि काम् । 

यथास्ननंच दानेच सुयस्य व्रणे दिवा। 
सोमस्यापि तथा रा्नो स्नानं दानं विधीयते ॥ 

इतिदेवलेक्तः । वानं च श्राद्ध स्याप्युपलक्षणम् । 
नक्तं तु वजयेच्छ्ाद्धं राहोरन्यज् सूतक । 

हति वायुपुराणात् । 
स्नानं दान रपः भ्राद्धमनन्त राहुदश्चेने । 
आसुरी रात्रिरन्यत्र तस्मात्तां परिवजयेत्॥ 
सन्ध्यार।ञधोनं कत्तव्य श्राद्धं खलु विचक्षनेः। 
योरपि च कक्तेव्यं यदि स्याद्राहुदशेनम् ॥ 

हतिक्षातातपविष्णुवचनाभ्यां च । एतख्च प्रलमासेऽपि कायम् । 
चन्द्रस्ुयग्रहे चेव मरण पुत्रजन्मनि । 
मरमास्तेऽपि देय स्यादत्तमक्षयक्तारकम् ॥ 

इति मात्स्योक्तः । अत्र च काम्यमपि खानादिकं कायम् । 
उषस्युषसि यत् स्नान सन्ध्यायामुदिते रवौ | 
चन्दरसूर्योपरगे च प्राजापत्येन ठत्छमम् ॥ 

इति दशोक्तः । 



प्रहणे स्नानाकरणे कमान्तरेऽनयिकारः। ११३ 

शाहु शंनदसं हि भादमाचन्हतारकम्। 
गुणवत खवकामीयं पितृणासुपतिष्ठते ॥ 

इति विश्गुकतेः । 

भूमिगावः सुवणं वा धाम्यं वा थदीस्सितम्। 
तत्स प्रहणे देयमाप्मनः भेय श््छता ॥ 

इतिमहामारतोकेव । पतेषां क।लकिोषः स्मखन्तरे-- 
प्रस्यमाने भवेत्स्नानं च्रस्ते होमो विधीयते। 
भुष्यमान भवेदाने मुक्तो स्नानं विधीयते ॥ इति । 

होमः सुरा्नस्याप्युपरक्षणम् । 
स्नानं स्यायुषरागावौ मध्ये होमसुराथने । 

इति ब्रह्मवव्ताव । भारं ख दामासरं कार्यम् । 
स्नानं विधाय शङ्गादौ प्राणायामं च तर्पणम् । 
गायभ्याख जप कध्वा विडदहोम समाचरेत् ॥ 
इयाहतिग्रहदमन्न्ेशच स्वशाशोक्तेस्तु शक्तितः । 
समभार ततः कायै षडदैवत्यं विद्ोषतः॥ 
दान दद्याद्यथाशाकि हिरण्यान्नगवां भुवः। 

ति चन्दभरकाके स्मुत्वम्तरोक्तेः । यन्न ब्रह्मपुराणे स्नानादि परकृत्य- 
उपमदं लक्षगुणं प्रहणे खन्दरसूययोः। 
पुण्यं काटगुण मध्ये मुक्तिका ए्वनम्तकम ॥ इति । 

तत आदिमणष्यावसानेषु वद्यद् वदेत तस्य तस्य कलातिशयाथः 
मिति माधवः । यक्ख भ्याउवचनम्- 

त्रिदशाः स्पशं सप्रये तृत्यस्ति पितरस्तथा । 
पजुष्या मभ्यकाटे तु मोक्चषकषितु राक्षसाः ॥ इति। 

तत् स्नानाद्यपेक्षयोस्तममध्यमाधमकालपरम्। डपमरदेसक्षगुणमिति 
क।डाम्तरनित्वम्ये । स्नानाकरणे कमोन्तरानविकारो ब्रह्मपुरगे- 

भाशौचं जायते तृणां भरणे चन्द्रसबेयोः । 
राुस्पर्य योः स्नात्वा दानादो कल्पते नरः ॥ इति । 

कल्पतनभधिकारीमवतीत्यथेः । 
सवषामेव वर्णानां घुतकं राहद्शने। 

स्नात्वा कमाण कुर्वीत- 
इतिषरत्रिशन्मताच । स्नामं च सचेलम्। 

शर्वषामेव वणीनां चतक राहूसूतके । 
सथर त॒ मवेश्टनानम्- 

दी० स० १५ 



११४ वीरमिच्रोदयस्थ समयप्रकाशे- .-. 

इतिश्दवरिष्टोके । राहुदृतश्=डपशगे । सचेलं - भुक्तिस्नाने 
ऽप्थविश्चषात | पिति 

प्रहणे शाषमाक्नोचं विभुकौ सौतिकं स्मृतम् । 
तयोः सम्पकेमान्नेण उपस्पृश्य क्रिथाक्रमः॥ 

इति ब्रह्माण्डपुराणे खंश्पशंषेमुक्तयोः शावजननाश्ौचोक्तया स्निभि. 
तसवेस्नानादिधमेप्राप्स्यवगतेश्च । पतेन मुक्तिस्नानमेव सचैलमिति 
प्रदनरत्नमत प्रस्युक्तम् । रजस्वखापि तीर्थोद्धतवारिणा सषायात् । 

न सृतकादिदोषो ऽस्ति प्रस्ते हामजपादिषु । 
रस्ते स्नायादुद्क््यापि तीथोदुद्धृर्य वारिणा ॥ 

एतिभागेवाचनदोपिष्ायां सूर्योदयनिबन्धवचनात् । स्नानविधस्तु- 
स्नाने नेमितिके प्राति नारी यदि रजस्वला । 
पाश्राग्वरिततोयेन स्नानं त्वा चतं चरेत् ॥ 

इस्यादिर्भिताक्चरायम् । तदहः प्रस्थाग्दिकप्रामो मदनपारिजति-- 
गोभिर, 

दृश रविग्रह पिध्रोः प्रह्वाश्िकमुपस्थितम । 
अजेनासम्भवे हेम्ना कूयादामेन घा सुतः ॥ इति। 

सत्र दशरविपितृुतशब्दाः प्रदशंनाथाः । न्यायसाम्यात् । तेन च 
शटरप्रहणेऽपि सपिष्डदिषार्षेकमन्नादिना तदिन पव कायमिति मदनपा- 
रिजत पव श्याश्यातम् । पमकद पृथ्वीचन्दोदयनिणयागरतप्रयोगपारजतिषु । या- 
नि पु केधिस्पठ्यन्त-- [ाः 

प्रस्तावये बद्। चन्द्र प्रस्यष्दं समुपस्थितम् । 
तददिने चोपवासः स्यात् प्रत्यच्द तु परेऽहनि ॥ 

तथा-- 
प्रस्तावेषास्तमनं तु रवीन्दु प्राप्नुतो यदि। 
प्रत्यभ्दं तु तदा काये परेऽन्ये सवेदा ॥ 
प्रहणान्तु द्वितीयऽन्ह रजादाषान्तु पञ्चमे । इति । 

तेषां हद्यमानस्टरतिषु निबन्धेषु चादशंनाचावम्मुखपकम्भनमन- 
च॒ष्ठानलक्चणमप्रामाण्यम् । द्च॑सङ्क्रान््वादिधाद्धकारू उपरागे तु उप 
रागभाद्धेनैव सिद्धेः प्रसङ्गात् काम्येन च नित्यस्य । पतश्चापरागति. 
भिच्तं स्नानादि जननाद्याशोचमष्येऽपि कार्यम् । ` 

सूतके श्ुतके चेव न दोषो राह्ुदशेने । 
तावदेव भवेच्छुद्धियाषन्मुक्तिनं शदयते ॥ 

इति लबनेक्तः। न चवम्-- 
चन्द्रसूयेप्रहे स्नायात्वुतके मतकेऽपि षा। 



ग्ररणे जातिमाचनत्राह्यणेऽपि सभ्प्रदानता । ९१५ 

सस्नायं मृत्युमाप्नोति स्नायी पापन विन्दति॥ 
ति लेग एव पूवेवचनानथक्यमिति वाच्यम् । गोवरीषरदृश्यायेन 

घा जननमरणयोरपि पृथङ्निभित्तस्वप्रतिपादनपरतया घा स्नामाकश 
णऽनिष्ठविशोषप्रतिपादनपरतेया घा सार्थकत्वात् । पतेनाश्चौच उपरो 
(नमेव काये न दानश्नद्धादीति जीमृतवाहनमतमपास्तम् । मविश्चेषेण 

युखभिधानात् । यावत्ताक्च्छब्दाम्यां स्पशादिमोक्ताम्तव्यापिद्युद्धमि 
धानं सानमात्रार्थत्वेऽन्थकं स्यात् स्नानस्य स्पशकाटीनस्वात् । 

स्वं वणः सूतकेऽपि मृतके राहुद्शेने। 
स्नास्वा धाद्धं प्रकरुवारन्दान शाठ्षक्षिवरजतम् ॥ 

इतिषालादशंमद्नपर्जातचन्दप्रराशलि खित चनािरोधाश्च | 
प्रहणे शा(वमाशोचं विमुक्तो सोतिक स्मृतम् । 
तयो, सम्पकंमात्रेण उपस्पृदव क्रियाक्रमः॥ 

दस्यनेकसपेश्चक्रमविष्ययुपयपत्तश्च । यन्न सवतसरप्रदीपादिष वचनम् - 
सूतके मतके चवन दोषो रादुदशैने। 
स्नानमाचर तु कत्तव्य दानधाद्ध विषरजितम् ॥ इति । 

तद् यदि समरं तर्हि विकद्पः। वस्तुतो निमूलम् प्रयोगपारिजतेडष्य- 
छिखनात् ष्नश्राद्धविवर्जितमितिवेयस्यांञ्च । काम्य मष्टादानादि आः 
शौचे न भवति । तस्यानैमिखिकस्वात्। न ्युपरागे निमिते महादानादि 
विधीशते किन्तु सङ्क्रान्स्यादाविषाङ्घभूत उपरागकारे । कालकषन्डशप्रा- 
सपाठ।वुपरागस्य । “सवं वणो” इट्याङ्गरेवचनेन सूतकम्तकनिमिचाशु 
दिभ्युदासेन शुदे: कमेविशेषाथत्वावधारणास्च । अत्र विधिष्जलस्प्रदा 
नाभावे जातिमात्रत्राह्मणेऽपि शषमित्बाह-- 

बावा्यनः, 

सधेत्रियः भोज्यो का पात्र वापत्रमेवं षा। 
विप्रघ्वोऽपि वा घ्रिप्रो ग्रहणे दानम्ति॥ इति। 

५ॐ 

धभोत्रियोऽन घी तवेदः । “्रोत्रियदछन्दवाऽधीत" ( ५।२।८४ ) शति 

तद्भ्वेतरि धोत्रियमितिनिपातनात्। वात्र “न विद्यया" दादि परलि- 

उम्(९) । विप्रहुवलश्ण परत्रिरान्मत-- 
गमोघानादिसंस्कारवेदापनयनेयुतः 

नाभ्य।पयति नाघीते स मवेवृघ्राह्मणश्चुवः ॥ ईति । 

( १) न विद्यया केवलया तप्ला वापि एत्रता। 

यश्र बत्तमिमे चोमे वद्धि पात्र प्रकीर्तितम् ॥ इतियाहवत्केयोकम् । 



११६ वीर भिज्ोदयस्य सभयंप्रकाले-~ 

वेदप्रहणोचरमािसंस्क!रलोपादध्यापनादावनियमाच्चाश्यं भो. 
त्रियास्जघभ्यस्वम्। अश्र धिपरो जातिमात्रग्मह्मणः । 

गायत्रीखारमात्रा ये सम्ध्यामात्रयुताश्च ये। 
अह्ानाः कृसिकमीणो व्राह्मण नामधारकाः ॥ 

इति धतुिशतिमताव् । अश्र च न तुस्यवदधिकद्षः । 

लममन्राह्मणे दान द्विगुण ब्राह्मणष्वे । 
रोतिये शातसाहस्न पात्रे स्वानम््यमद्नुते ॥ 

इति दषेन फलतारतम्योकेः । यक्तू- 
अयने विघुषे चेष प्रहणे चन्द्रसुर्धयोः। 
पात्रभूताय विप्राय भूमि दचाद् खदल्िणाम ॥ 

इ्युपरागे पाश्रविधानं तत् कास्यदानपरम् । काम्यदानं प्रक्रम्या- 
भिधानात् भूमिप्रदणस्योपलक्षणत्वाव् । भूमिदानं पात्र प्यति नियमपर 
वा वचनम् । अन्यथा टक्चषणापक्तेः । उपरागकाले पक्वमन्नं परिष्या- 
ज्यम् । "“खूतकाज्ञं च वञयेत्'” शति प्रहणं प्रकम्य दृदवरिषटोकतेः । 
भभमू=पक्म् | 

सर्वषमिव वणानां सूतक शाहु । 
स्नात्वा कमाणि कुर्षात श्र तमन्न विवजेयेष् ॥ 

इति षरर्रिशन्मताव् । इपरागान्तरितमपि षर्वेम्। 
मवभद्धेषु यच्छिष्टं प्रहपयुषितं च यत् । 

इति भिताश्चरायां श्रतेः । कवाचव् प्रतिप्रलवमाह- 
मेषातिषिः, 

भारनाल पस्तकं कोलार धतस्कवः। 
स्ने्पक्वं च तेटं ख न कदाचिद् प्रदुभ्वति ॥ शति । 

सत्र सकतुस्ने्पक्षयोः प्रातिप्रसलवः। भम्बस्त नित्यप्राप्तायुषादः । 
धमेविदाषे वचनाम्तरे- 

सारनाठं च तक्र ख हादेय षुंतपाचितम्। 
उदकं च कुशच्छलं न दुध्येद्राहुद सेने ॥ ईइति"। 

कचिचु पाहः- 
वारिलकारनालादि तिददमेने बुभ्यति । श्वि । 

अन्न युक्तमित्यभ्याहारः । तिदो; समुखिवता इपादेयत्वात् । तेन 
राहुददोने वारितक्रादि तिकुशयुत कयादिति विषीयते न दुष्यतीति 
गोषामावस्तु नित्वनुवादः तिद्छकुश्चायोने दोषः स्याहितिख्यापनाये- 
त्यर्थः । वञ्जतं च भोजने । 



ग्रहणे भोजनव्यवस्था | ११७ 

्ेतश्चाखे यदुखिकष्टं प्रहे पयुषितं च यत् । 
दुम्पत्योभुकतशेषं च न भुज्जीत कदाचन ॥ 

इति वनात् । तत्रैव प्रायखित्ताम्नानास्च । अत पव विहितकम्म- 
ण्यपि वज्जनीयम् । '्वदा्याणाममाोजनायं स्यान्न तेन यज्ञेत हत्यापस्त. 
म्बवचनाब् त । ग्रहणे स्वापमोञजनमिषेधः । 

रिषरहस्ये-- 
घुर्यम्वुप्रहण धावसाधत् कुयाञ्ज पादिकम् । 
ने स्वपेन्न च भुञ्जीत स्नात्वा भुञ्जीत मुकयोः ॥ इति । 

अत्र सातातपे विशोषः। 
मुक्ते शशिनि भुञ्जीत यदिन स्यान्महानिशा । इति । 

परहाजिक्ा मकंण्डयेनोका-- 
महानिश्चादढे घटिक रात्रिमध्यमयामयोः। इति। 

उभयतो वे मिरिस्वा वा दे पकेकमुमयत इव्वथः। सारखध- 
हरो्तरं मुष्टं च चतुष्टयं मह ैशेति कत्पतरः । भोजनं स्वगृह एव । 

नाश्नीयाद् तत्काटे प्रस्तयाश्चन््रसूययोः। 
मुकयोश्च छतस्नानः पश्चाद् भुङञ्यात् स्ववेदमनि ॥ 

इति बह्यपुराणाव् । तेन पराक्ननिशुत्तिः । उपरागात् प्रागपि मोजनं 
निषधति- 

तमः, 
घुयप्रहे त॒ नादनीयात् पूव बामवतुष्टयम्। 
खटरप्रहे तु यामांखीन् बालवृद्धातुरेविना ॥ हति । 
पूवेप्वं चोपरागयमावधिकम् । 
प्रण तु मवेदिश्दोः प्रथमादा्ेयामतः। 
रुञ्जीताषसेनात् पूत प्रथमे प्रथमदषः॥ 

इति माकण्ड्येनेश्वु प्रहे तथोक्तेः । प्रथमादभिन्प्रथमयामाकष्वं दितीये भर. 
हर हस्वथः । प्रथमे=राजेप्रथमयामे। प्रथमादषः दिवसस्य प्रथमयाम शस्य. 

थे; । कालदधं तु प्रण तु भवेदिन्दाोरिष्यस्यानम्तरम्- 
रवेर्त्थावसनादृष्वेमवागेव निशीथतः। 
खतुथप्रहरे चेर्स्याद् चतुथग्रहरादधः॥ 

इति ख वाकयं विषठनाम्ना पठितम् । ऊष्वै चद्भहणं रत्रेश्वतुथेप्रहण- 
इथ भुञ्वीठेध्यथः। अश्र च न मोजनं विधीयते किन्तु रागतः प्रत्ते मो 
ज्जने कालो नियम्यते । नवा सोऽपि । माध्याहिकाकरियापकषपपक्े। 
किभ्तु भूलकरपतालाभवादुकक।ल दृद मोजनं निषिष्यते। अथवा 



११८ वारिाभिन्रोदयस्य समयप्रकाशो- 

“नादात् सुयप्रहात् पृषं, इति निरवधिकभोज्जननिषेधस्यावाधरिसमर्षण 
मेतत् । “रथन्तरे भ्रस्तुयमनेऽक्षिणी सम्मीखयेत्” इति विदितसम्मील 
नस्य स्वदेश भ्रति वीक्षेत" इति स्वदंशपदावाधेसमर्पणवत् । ( अ० 
१० पा० ६ अधि०२,) मुजश््वनुवादो वीक्षणवत् । बालादीनामन्नं विना. 
ध्थातुमश्चक्ताना श्चा मत्स्यम।कण्डययोः । 

सायहि ग्रहण चत् स्यादपराह्ने न भाजनम् । 
अपराह्ने न मध्यह्ने मध्याहेन तु सद्भवे । 
मुर्जात सद्धवे चत् स्यान्न पृवे मोजनक्रिय। । इति । 

प्रहरण चदिति अपराह्न ईत्याद्।, भोजनमिति न मध्याह हव्याद्।व 
चषञ्जनायम् । सायाहाद्। त्रहणेऽ शक्तानां क्रप्रेणापराह्वाद विव भोजननि 
षधस्तताभ्वङ न दष इत्यथः । पतश्च सूर्यापरागे न चन्द्रोपरगे तस्या- 
पराह(दावक्लस्मवात् । अनेनेव न्यायेन चन्द्रोपरागेऽपि बारदीनां श्च 
षिविरोधो माभूदिति रात्रि पञ्चधा विमज्य पञ्चमभाग उपरागे चतुर 
न भाक्तभ्य चतुथ उपरागे तृतीये नेत्येव कद्पनीयम् । सूर्योपरागे तथा 
दशनात् । ({)'अथाद्वा कट्पनेकदेशत्वात्"” (अ० १ पा०9 आधे० २० 
सू9 ३० ) शते न्यायात् । 1 ८ . 

यद्! चन्द्रग्रहस्ताान्नेयाथात् परता भवेत् । 

भोक्तभ्य तत्र पृहे न मध्याह कथञ्चन ॥ 
पूव निशायाद्दण यद्। चन्द्रस्य वे भवत् । 
तदा दिवा न कत्तव्य भोजनं श्चिल्तिवादन ¡ ॥ इति 

थश्च हेमादिणा व्रह्मवेवत्त-- 

चन्द्रसूयग्रह नादादाद्य यामचनतुष्टयम् | 
कासत्रितयमित्याहुमुनयो भृगुनन्दन! ॥ इति । 
तच्छक्ताशक्तपरतया उयवस्थापनीयम् । प्रस्तयन्द्रोदये नाह. 

मा तनम्। 
ग्रस्तोदये विधोः पृं नाहर्मोज्नमाच्रेन | 

( १ ) जञवेणावथति, स्वधितिन।वयति, दस्तेनावदयति, इत्यादिष्ववदेयेषु आज्यप 

शपुरोडाशेष हविः भवदानहेतवः क्वाय लम्यवह्थिता अविरेषश्रवणादिति प्राप 
उच्यते-जशषकयायंषिभ्यसम्भवादवश्यं विधायकस्य शक्तिः सदकारिणीत्यङ्गीककष्यं तस्मा 
चक्िखहायो विधिरेव यथासामर्थ्यं विधेयं व्यवस्थापयति । ततश्च दरबदरव्यस्यास्यस्य वो 
योभ्यः छेदनीयमां सस्य स्वधितिः शल्रविशेषः, संकृतस्य पुरोडाशस्य हस्त इति व्यवस्य । 
तद्वदत्रापि । अथात खामभ्यात् विधेः कल्पना=म्यवस्थितार्थतवङत्पना स्यात् एकदेशत्वात् 
सामभ्यङदिपितशब्दस्य विधिवाकयैकदेशत्वादिति सूत्रार्थः । 



ग्रहणे प्रस्तास्ते मोजनाङिव्यषस्था। ११९ 

इति बृदवशेषटोक्तेः। यन्त 
खम्ध्याकारे यदा राहुप्रंसते शशिभास्करौ । 
तवा हेवा न भाकश्यमातुरस्राशेश्चन्विना ॥ 

इति चन्द्रग्रहे ऽद मोजननिषेधकं तदु प्रस्ताद्यविषथम् । पकपुरः 
कटपनाल।घवात् । भत्राप्यातुरादाना पूववदेव व्यवश्थाश्चेया। वयो 
प्रस्तास्त-~ 

शातातपः, 
सत्वा दष्टा परेऽहचाङ्गस्तास्तमितयोस्तयोः । इति । 

तयोः=चन्द्रसुययोः । यत्तू- 
अहोरात्र तु ना्नीयाच्चन्द्रसूवग्रहो यद।। 
पुकिषषटरत् भुञ्जीत सानं कृत्वा विधानतः ॥ {ति। 

सदपि प्रस्तास्तविषयमेव । किन्तु चन्द्रग्रहे सा रात्िसतदुत्तर दिन. 
मिध्यशारात्रमिति दष्टभ्यम् । अत्र ररिरुदयरक्षणा्थः | 

प्रस्तवधास्तमान तु रवीन्दु प्राप्नुतो यदि। 
तक्षा परेधयखुदये स्नार्वाम्यवहर्नरः ॥ 

हति मृगृणोदवे भाजनाक्तः । कालदरेऽपि- 
गम्यः, . ६ त र 

सन्भ्याकलि यदा राहुग्रस्ते शश्िमास्करो। 
तदहनैव भुज्जीत राज्नावापि कश्चन ॥ ¶ति। 

नत्र कदाचनेति धारणपारणवतस्य पोणमास्यादितिथिनक्षत्राहिप्र- 
युकतोपवास्पारणक्य च निषधार्थंम् । उपरागकाले तद्धेधे च भोजने 
प्रायथिसमुक्त माधर्वय- 
कध्यियनन 

चन्द्र सूयैग्रह मुक्ता प्राजापदन श्चुध्यति। 
तस्मिन्नव दिने भुक्ता त्रिरत्रण विश्चुष्यति ॥ इति । 

अश्र दिनग्रहणमुपरागातिरिक्तभोजननिषधकालोपलक्षणम् । म्रस्ता- 
स्तस्तमये भानं विना सवमाहिकं कायम् । 

रस्ते चास्तङ्खत त्विन्दो ज्ञात्वा मुक्तयवघारणम्। 
स्नानद्ोमादिक कायं भुञ्जतिन्शूदये पुनः ॥ 

इति मदनरत्ने शातातपोक्तः । अव्रन्दुभ्रहणमविवक्षितं' प्रस्तास्तमने- 
णोहेश्यपयवक्तानात् । पव च रवेरपि प्रस्तास्ते प्रातःकारीनं स्नाना- 

दि कावम् । अत्रोपवासः काम्यो ब्रह्मपुरणे- 
निष्यं इयोारयनयोस्तथा विषुवतोद्ये॥ । 
चन्दाकयो प्रेहणयोष्यं ती पातेषु पसु ॥ 



१९० वरि मिश्रोदयस्य समयप्रकाक्े-- 

अशोराश्रोषितः स्नानं धाद हान तथा जपम । 
0 करोति प्रसन्नारमा तस्य स्यदक्षबं च तत् ॥ इति । 

एकरा्ेभुपोष्येव स्नात्वा दर्व। ख शक्ितः। 
कञ्खुकादिव सपेस्य निधृतिः पापक्रोशातः ॥ इति । 

अश्रोपोषित शति निष्ठयोपोष्येति ख पृ्ेकालदिदहितप्रसययाच्च पूवे. 
रुपथास इति कचित् । अपरे स्वयनादिप्रायपाडात् कमादिकमणि(रोल्यप 
ख "मुख स्यादाय स्वपिति! इतिवत् समामकसकलतामात्रऽमिप्रेश्व तवर. 
वोपवासषमाहः । पतदेव युकम् । 

प्रहणऽकस्य यन्दावे मुजिः पृवमुपोषितः। 
इति पुरश्चरणे पूर्भुषवासविधानात् । अये च वुत्रवदशहस्थाभिश्नस्थ। 

सशक्राल्स्यामुपवासं च कस्णेकाद दिवासरे । 
खन्द्रसूयप्रहे चेव न कुयात् पुत्रवान् गरी ॥ 

इति नारदेन परुढासोक्तरिति । अश्रवं षक्तब्यम् । नायं पयुदासः । 
“न होतार वषृणात""£तिवदेकथाक््यश्वामावात् । ( अ० १० पा० ८ 
अधि०२) प्रस्युत भ्न तो पश्चो करोति" इतिवर्दसान्नाहितरवाड् । 
(अ० १० पा० < अधि० ३) भवतु वा पयुकासस्तथापि सङ्क्रान्त्यः 
दियते स्वतम्वरोपवास पव युक्तः । अन्वथा शुक्रेकाव दयादावयनपात 
दक।ददयु पकाल उपरागे महादानाङ्गमूतोपषासे चान्दरावणाद्युपवास्तेऽपि 
प्यवासः स्यात् । अङ्गत्वं चास्याहोराभोषित धतिकनृसस्कारतयोपव। 
स्षाबगमात्। "यो दीक्षितो यवश्नीषोमीयं पश्युमारमते'"दप्यत्रपूवपक्षेदीक्षा- 
या इव कश्संस्कारद्वारा खानायेत्वावगमात्। अत पवेकादशीप्रकरण 
उक्ते सञक्रान्स्यादावुपवास्तनिषेधस्तु तश्पयुक्तोपवासस्येति । अत एव 
पुरञ्चरणाङ्गभूतसुपवास पुत्रवन्तोऽपि गृहस्था आचरन्तो इद्यम्ते शिष्ठा 
अविगनिन । तम्मादहारात्रोषितः स्नान्वत्याद्यङ्गभूत उपवासः पुत्रववुगर 

हस्थस्यापि भवध्येष । यस्स्वेकाद् दयादाविष 
पकराश्रमुपोध्येव राह इषटाऽक्षय नरः। 
पुण्यमाप्चाति हरवा च स्नानभाख्ं विधानतः ॥ 

इति माकण्डयोक्तः स्वतन्वरस्तस्प्रयुक्त उपवासस्तव्रेवास्य { पयुदास 
इति । ्रहणप्रयुक्तो भोजतनिषेधसषवस्य दृष्णेकाद द्यामिव मवध्येव 
बाघकामावात् । पतचख्च स्नानादि सवै चाक्षुष पवोपरागे। न स्वा 
दिच्छन्रे न याभ्यानाम्। 

( १ ) कम् कप्रययमित्र्थ, । 



प्रहणे दष्ौनस्य चाश्चुषज्ञानपरस्वमतोपपादनम् । १९१ 
चन्द्र सूरयोंपरागे तु यावद्रईनगोखरे । इति । 
राहुदशनवत्तं हि धादमाचन्हतारकम् । 
स्नान दान तपः धाद्चमनन्तं राहृदक्तने । 

हप्र स्नायादित्यादिनेमित्तिक विधिषु चखाप्षुषहानवाजिषश्चेः प्रयो. 
गात् । मन्यथा तदानथक्यात् निमिलोक्तचेव शानमात्रलामाव् नैमिचिके 
ना्नत्तनश्चयवता ऽचघक्रारात् । दशन च स्नानादिकसेगत, क्सवाश्रुतेः। 
यत्रापि “राहुद शन” द्यादो न ्ाश्चुतिः किम्तु स्वपरलाधारणदहनमात्र- 
वाच्च हारास्तत्नरापि “पक्र इष्ट” इति म्यायेन कन्तंगतद्शैनलाभः। अत 
पव रात्रौ रवेर्दिने खन्दस्य प्रहणे न स्नानाद्िपात्तिः। अत पव 

त्रो रविग्रहः स्थाश्चेदिष। चन्टप्रहस्तथा । 
नददेद्यमुमयं राज्ञे यङ सुष्ष्मतमं भवत् ॥ 

इति ज्योतिषिक्ाणामनादेदयर्वो कतिः । अन्यथा हहानमात्रवाचित्वि 
देशान्तरीयोपरागे स्नानादिष्रसङ्गो कुवारः स्थात् । “नादेदयममय राध" 
दध्यत्रानादेश्वचनमष्टाथक्त स्यात् । मम्मतेतु रष्टा्थम् अयोग्यस्य 
राजनिषदनमफखामिर्यथोलदधानदेद्यष्वानुवाकात् । नच- 

सयग्रहो यदा रात्रो दिषा चन्दरप्रहस्तथा। 
तस्रानन कुर्वीत देधादनं च न क्राचत् ॥ 

इति षचनान्रिवु्तिरिति वास्यम् । निषेधपयुकासयोर्षिकश्पलक्ष 
णापत्तः । तेन नित्यानुवादः सः। अथ ददानशब्देन खाक्षुषक्चानविषय 
त्वयाग्यता विवक्ष्यत तथाचन रात्रिदिनोपरागेऽतिप्रसङ्गस्तथ।पि प्रह 
णदैश्षीयचाक्षुषल्वन दे शान्तरीयाणामापेकारापा्िः । सपानकलकत्वस्य 
परमतेऽविषक्षितस्वात् । न च यरिमन् देत यश्चन्द्र सूर्योपराग्चाघ्षुषश्ा 
नयाग्यः स तस्मिन् देश उदितहोम सूयादयवलत् कमनिपिशमिति वा 
खयम् । अशब्द्देशास्यावच्छुदकत्वकद्पनातः दाष्दस्य समानकर्तृक 
स्वस्य तदोचिलयात् । अथ सम्रानकरुंकचाक्षुषक्ानविषयस्वयोग्यता वि 
वक््थत ताह तद्धेषयतबास्तु विश्षणगत्वेन पुवापस्थितः फ योग्यसय। 
जघन्वापास्थतय।, तावतेव दैशान्तरसयोपरागेऽतिप्रसङ्गवारणात् । त- 
स्माच्चाक्षुष पवोपरणे स्नानादि कायं नान्धादिभिर्रंञ्छने बोपराग 
इति प्राच्याः 

त पष वाच्याः । (ष्टा स्नायात्, इस्यत्र धातुसम्बन्धाचिकारीषदि 
तक्स्वाप्रस्ययेन द शनस्नानयोः 'यावज्जीवमचिहन्न जोति" शस्यत ण 
मुखा जीषनष्ोमयोरिष साक्षारछम्बन्धः प्रतीयत। ख न तावान्नमिचत्वे 



१३९  . वीरमित्रादयस्य समयप्क्षारे- 

न घटादिद शनेऽतिप्रसङ्गादासिवत् । (अ०६पा०्अयि०६) न च “मृष्या. 
मदे हविषा विशेषणम्" इतिभ्यायन शविषात्तिरिधोपरगेण दर्शनं विशे 
भ्यत ईइतिवाख्यम् प्रातवसम्त सामयागडतस्िवत्अमण्य षट जपत्यद्द 
मन” इत्यमेध्यदशनावुत्तो जपाङ्त्तिक्डच प्रतिदशन स्नानादयावुतिप्रस 
क्ञात् । नापरक्मादित्यमाक्षतत्यनीश्चषणव्रतपारखयितरणां बहायासस्नामा 

दिमया बुद्धि पव दशनमक्ुवता दषएटग्रहणमपदयतां घानधेकारप्रस 
क्ाच्च। किञ्चनाशुचो राहुतारका' इति अश्चुचदशननिषधान्न तस्य नि 
मिलता । यश्ुधिश्व च सवपामुपसगकाले । 

प्रहणे शाषमाशोच विमुक्ता सोतिक स्प्रतम् । 
तयोः सम्पकमात्रेण उपस्पृश्य क्रियाक्रमः ॥ 

हति व्रह्मण्डाक्तः । नच निषेधस्य रागप्रात्तविषयश्धेनोपपन्तेन वैध 
 दश्षने पवुतिरति वाच्यम् । निमितस्वाधिघयस्वात् ! ननु न व्रह्मण्डवु. 
राणादुपरगस्वरूपमशुचित्वापादक वक्तु शाक्य देश्ान्तरयापरागेण 
हेशान्तरोयाणामाशौोवापत्तः । किन्तु दशेनमव। 

स्थेषा षर्णानां सुनक राहुदशेने । 
हतिवचनाय् । व्रह्मण्डवचनं तु सम्पकमात्रणाश्ुचित्वं कियत तदश 

ननेव्येवपरम् अठ एव माश्रच॒प्रयोगः। तथा चाश्चुचिध्वस्यापि स्नान देरिष 
दक्षननितिचकस्वात् प्राक दशनादश्चुचित्वामावाान्नषधाप्रहरयाऽस्ति 
दृशानप्रसक्तिरिति स्थाद्व निमित्तततिचत् , तथापि जननमरणनिमि 
लाशोखवता द्हाननिवधात् स्नानादावनधिकारस्य दुष्परिहरत्वात् । 
न च्टाप्तिः 

चन्द्रसूयग्रहे स्नायात् सुनके तकऽपि च। 
अस्नायी मृल्युमाप्नोति स्नायी पापन विन्दति ॥ 

इति रेक्वचनविरोधात् । नच “नश्युची राहुतारका" इति आश्चाच 

सामान्ये निषिद्धस्वापि दशनस्य-- 
सूतकं मृतक चव न दोषो राहुदश्चन । 

दस्यनेन जननमरणाशोच दशेनप्रतिप्रस्रवदशेनादाशाचऽपि अधि. 
काराविघात इति चत, न । न हयतेन ददान प्रतिप्र्यते किन्तु तत्न. 
मिक्त स्नानादि । 

तावदेव मवेच्छुद्धि याषन्मुकतिन दश्यते । 
इति वाक्यशेष कमाधिकाररूपश्चुषद्धिध्रतिपादनात् । पव च जनना- 

दाश्ौच निषधप्रबसथा ददयनाप्रसक्तेनं दोषो राहुदशेने हत्यनुषादानुः 
पपचिरनयिकारश्च पूर्त पव । न चाश्लोचिनो.व शननिषघऽपि-- 



५ 6 ~ | 
ग्रहण दृरोनस्थ शासखापन्तानपरत्वन्यवस्थापनम्। १२३ 

चन्द्रसूयग्रहे स्नायाद् सूतके म्रृतकेऽपि च । 
इतिवचनाद धिकारो मरिष्यतीतिवाच्यम् । मेघनच्छन्नेऽप्यन्धादे- 

रपि अद्ाचनस्तदापत्तः । शुद्रस्पश्ोदिनाऽदयुचस्तादशवचनामा 
धात्तदप्रसक्ेश्च देशान्तरीयेऽतिप्रसङ्गाश्च । तत्र समानदेशीयदशैः 
नयोग्यत्वादिना विश्चेषणे तन तज्नोपरागस्वरुपस्य निभमित्तत्वा- 
चवगतेः सर्वत्र तद्वास्तु किमधेजस्त्या । किञ्च कचिदुपरागः 
स्य॒ कचिद््चंनस्य निमित्तता श्रयते तजावदयस्भाेन्यन्यतरस्य 
निमित्तत्वे उपरागस्य दशेनादरोनयोरनुगतत्वन नित्यस्य “य पतेन" 
तिन्यायन (अण ५ षपान्२ अवण्२३ स्9 ३७) नामच्त्व युक्त न ट्वान- 

प्यस्य दशनस्य। अत पव^डान्त आतिथ्य” इत्यत्र निच्यया पृवेंडयैव 
तदृन्तता नानिव्ययोत्तस्यडय्युक्तम । (अ० १० पाऽ ७ अधिऽ १३) किञ्च 
प्रहणस्याखलम्बन्धिकत्वान्निमिचतता युक्तान तु दशेनस्य ससम्बर्धिक- 

स्य । उक्त चतदु तराधिकरणे उत्तराशब्द् । (९ पा०२ अधि०५) किञ्चो- 
परागस्वङूपस्य निमित्तत्वे धन दोषो राहुद सने” इत्यनुवादानुपपा्तेः। 
न च प्रमादादुवुद्धिपूवे वा निषेघातिक्रमात् सञ्जाते दशने नैमित्तिकः 
स्नानादि विधीयत इति वाच्यम् । निबधातिक्रमजानेतप्रल्यवायपरिहदा- 
रस्योपाय पक्षत्वात् स्नानदेश्च प्रयोजनपेक्षत्वात् अद्वप्रतिश्रहेष्ठि- 
मन्त्राचु्चनयोः “न केशरिणो दद्।ति ( अ०२१।० ४ आध० १४ ) 
“यूष नापस्पृशेव्” ( अ० । ९ प।० ३ (अधि° २३ ) इति निषेघाति- 

क्रमज्निवप्रत्यवायपरिदाराथत्ववत् स्नानादेराप तदथत्वापत्तेः। तथच 
निषेदेकवाकयत्परेन तवत्तिकम एव स्नानादि विध्यापर्योपरागसामान्ये 

स्नानादिविधिदुरंमः स्यात् । ननु दितीयपृवेपश्षे मदइवप्रतिग्रदेषेरथ- 
वदिन दोषनिर्घातायेत्वाव गमादोषस्य च निषिद्धविषयत्वान्मन्त्रवच- 
नस्य च “तस्मादूयूपा नापरस्पृदय ' हति प्रक्रम्य विधानादृयुकत मरत्यवा 
यपर्दिराथत्वम्। ष्ट तु निषेधम्रनारभ्य दयेन निमित्तनेमित्तिकवि 
धानान्निक्चकवाक्यत्वामावान्न तदतिक्रमजन्यप्रत्यवायपरिहारा्थेता । 
किन्तु कथञ्चिदपि विधितो निषधामाबाद्वा निषेघातिक्रमाश्चा प्रसक्त द्- 
दनमनूद्य यो दनवान् स स्नायादतिकेवनत् सुकभतरः सामान्य 

विधिः स्यादिति चत्, न । तथःप्यनतिक्रान्तनिषधस्यांश्चोचिनोऽनध- 
कारस्य दुष्परिहरत्वात् । तथा च रेङ्गवचनविरोषः।तस्माद् यदि द्श्चन 
माश्चोखजनकं तत मोचन! $नयिक्षारः, यदि स्वरूपसन्नुषराग माश 
चजनकस्ततः स्वैषामनाधेकारभ्रसङ्कः। किं बहूना वुद्धिपृवेकारी बरा . 

ज्निमित्तं सम्पाद्य न कोऽपि दुःल्लाकरे स्नानादौ प्रवत्तेतेति सकलो 



क 

१२४ घीरमिन्रादयस्य समयप्रकाशे- 

बिधिरप्रमागीहतः स्यात् । किञ्च सजक्रमे पृवाचरकाङयः पुण्यत्वम् 
खपरागे तु यवदहशेनविषयता तावदेव । चाद्चुषह्ठानाकेषयतासमकालं 
स्नानादच्यनुष्ठेयमित्यथेः सम्पद्यते । न चेतत् सम्भवति दरौनस्नानयो 
ङ्व धोमुखस।ध्यत्वेन विरोधात् ।न च इशेभ्रंमप्रमालाधारणत्वाञ्जसे 
प्रतिषिस्बभ्नमवतः स एवाय चन्द्र ईति बिम्बपरत्याभिन्ञाप्रमावतो बा 

स्नानाविरोघ इति वाच्यम् । श्रद्धादिविरधस्य दुष्पारहरस्वात्र । "नो- 
पर्त न वारिस्थम्” इति निषेधाच्च । अत एव नोपधातािषष्दशै 
नविधि्ट उपरागो निमित्त पृवांक्तदोमानातिवृत्तः। विरिष्टदश्चैवा 
कयमेदाख्च । न चोदेदयविश्चषण दश्येनं विवक्षित हदविरुभयत्ववद्वि 
वश्चितत्वात् । 

नन्वित्थं भ्याङ्कुलयतो दश्चनस्य मास्तु निमिचत्वं कन्तु नी 
ह (रकशकखन्ध्याहरणे दश्चनविशिष्टजपाक्वैधेवदुपराग पव निमित्त 
दृशेनविश्चिष्ट स्नानादि वत्तद्वाक्याषेदितस्नानाद्यन्ुवदेन दशनमान्न वा 
विधीयते । निमि्तनिश्चयस्तु मवदिष्ट एवास्तु । नेभित्तिकस्वरूपालेच- 
नेनैव चान्धादिनित्रचिः पके कागन्यादिनाद ध्वागन्याधानस्य भविष्यति । 
अथ वावगतेऽङ्त्व दष्टा्थत्वाद्ारण्यस्येकहायनीपारेच्ठेदकतयेव ददा. 
मस्थैव निमि्तनिश्चयत्वेनाधिकारसस्पादनोपयोगिता भविष्यति, नो. 
परकामित्यादिनेवेधस्य वेधेऽप्रवृत्तनाद्चुची राहुतारका इति निबेधस्येः 
तम्मते वृदोनात्तर प्रवृत्तः सवेषामयिकारो मविष्यतीति युक्तोऽयं पन्था 
इति चेत्, न युक्तः। तत्र ताचन्न द्रानरब्दश्चाश्ुषन्चानवचनः षड्द्श 
मानि याक्िकदरोनमित्यादेनिश्चयमात्रेऽप्वमियुक्तप्रयोगात् । “लाला 
धारे भ्य" शति श्रुतेश्च । “ल दक्षाञ्चक्र" "दक्षतनाश्चष्दम'" इतीश्व. 
रश्चानस्व शदयर्थेक्षतिनाभिषानाच्च । 

देतरेयेष्पि-ऋता वा यस्य रोदसी इति शसति चस्ुबोक्षतं तस्माघः 
वरो स्ववद् मानयोराहाहमनुष्टथा चक्ष॒षाद्चमेति तस्य भअदधति। 

दध्यत्र चक्षप्रह णानथकयाश्च । अद् शे मित्यतावतेव , चाक्षषन्ञानला- 
माद् इस्थम्भूतलक्षणे चुतीयावि धानात् छश्रिणोपाभ्यायमद्राक्षीदत्युदा 
हरणात् । तस्माद् कशानमान्नमपि इदयथः । मत पव- 

रजसो दशने नारी जिरा्रमश्चाचिमवेत् । 
इति घम्मशाङनम्। चाक्षषप्रयोगग्राञ्ुयं तु पूवेपूेधरवोगात् गोशभ्वं 

स्येव प्युगि। स्तु धा चाक्ष॒षश्ानवाचिता तथापि न दशेमे षिषिः 
म्मकति तस्य पक्षप्राप्तवेऽ¶व.बष्यसस्मवात् , अनेकोदेसेन विने वा 

कयमद । अथ दृशननेयमवेशेष्टस्नानादि तिधीयत शते भतम्) 



ग्रहणे दृश्चनस्य शास्जीयज्ञान परत्वन्धवष्यापनम्। १९५ 

तथापि नान्धारिनिव्र तिः सुवच! । तान् प्रलयपि नेमितिकविधिप्रद सेः । 

न हि काम्य इव नेमित्तिकेषु सवाङ्गापल्लदह्।रः नमित्तत्वव्याघातात्। 

तदेव हि निमित्तं यत् स्वघत्तायामवदयमनुष्ठा पयति । अनवुष्ठापकस्य 

निमित्तश्वानुपपत्तः । न हि सवदा सवेः साङ्गमनुष्ठातु समथः । तस्मात् 

किञ्चिद ङ्गदानेनापि नेपरिचिकाधकायदन्यादीनां मेघनच्छन्नेवा दरानङ- 

पाङ्टोपेऽपि स्नाना्यधिकारो दुर्निवारः । अत एव न नेमित्तिका चुरोधन 

निमिच्चसङ्गचः निमित्तश्रुतिष्याघातात् ।*यस्याभावश्नी" (० § पा०४ 

अधि०८) इत्यत्रतु अग्न्यनुगमनमजस्य निमत्तत्वे उभयाभ्रेनिष्पाद्कतया 

कटत्तस्यारन्पायेयस्येक क प्िजननसमस्यामावन प्रधानस्यैव विध्ययो- 

गादाख्यातासलमनाधिकरणसुबन्तस्य च ज्यवदहितपरामशकत्वेन प्रकर 

णाम्तसयाभाषेन कममेद्ामावाद गव्या नामत्तसङ्कचः। न चह प्रधानभूत 

स्नानादिनाम्धादेर्विंसेधो येन तद्तिरिक्तविषयत।( करप्येत । न चेवमन्धा- 

देरप्याधानाधिकारः स्यादति वाच्यम् । तस्य स्वरूपतो निव्यत्वामावा 
तथात्वे वे्टापत्तेः । व्युत्पादितं चेतद्भट्टसोमेरबरेण । कि ञ्च प्रतिभ्रघानन्या 

येन स्नानश्राद्धादययथं दशथेनावृत्तिप्रसङ्कः । उपरागमदाकालेक्येऽपे द्य 

हक।काल्नातसाकमधावयवानामनीकवत्यार्नां प्रातरादिकलेषु साङ्ञप्र- 

योगविधिचत् “श्रस्यमान मवत् सनन › दत्यादृकालमद् मन्नस्नानाद्- 

प्रयोगविधिपरिगुहीतत्वात् । न चाघानयूपन्यायेन तन्त्रता । “वन्ते 
बराह्मणोऽप्नीनाद धीत" “दक्षास धूप जिनाच'' इतिवत् (अ०र१पा०३े 

अधि०३) स्वतन््रकालानान्नानात् । न च युपाहुतिचत्तन्त्र (अ०११वा०२ 
अधि ०७) “यूपस्यन्तिकेऽच्नि मथित्वा यृपाहूुति जुदोति'' ह्यन्न यूपका- 

दाशिम्यामन्तिकदे येक्यन तथा, इद तु प्रघानद्द्यमद्द्ववस्यम् । नच 

स्वदन्यायः। (अ ०९११पा०२३अधप) तन्न यूपस्य तन्नत्वन तदचुनष्पाद् 

प्रथमद्यकटस्येकत्वात तद्रूपत्वात् स्वरोस्तच्त्रता युक्ता। श्दतुनतथा 

हेत्व मावात । तस्मादाद््तिदुष्पारेदरा । न च द नस्य स्नानमान्राङ्गत्वा- 

ष्छरद्ादौ च तदुत्तरकाठत्वस्य स्नानोत्तरत्वनाथस्िद्धत्नादना्रात्त 

रित बाश्यम्। 
स्नानं दान तपः ्रद्धमनन्त रद्ुदशने। 

इति धाद्धादयङ्कस्वावगमात् । नयु दशेनस्य निमित्तनिश्चयस्वेनाधि 

कारसमस्पादनोपयागितयङ्गत्वात् सहृद् यन ऽप ताज्ञश्चवस्य जातत्वाद् 

नावृ्तिरितिचत्, न, । अनुष्ठानकालीनस्य निमित्तनिश्चयस्यापक्षित- 

ध्याद चुष्ठियाथस्मरणवत् | अन्यथा मथच्याहकडखनजवनवताश्न्यन्रहा 

ज्राधिक्षारापत्तेः । अथ तत्र सायङ्कालावच्डिन्नजीवनानेखयवतोऽषिका- 



९२६ वारमिघ्रोद्यस्य समयप्रकाश्- 

रस्तदा ग्रहतेऽपि प्रष्यमानादिकाङषिच््छिक्नोपरागदरानवतः स्नान. 
द्ावधिकार इति तुस्यः। किञ्च स्फ्यस्य मक्तादरुषनिमिच्तेज्यायां पूव. 
केव्यावाहन शव ज्योतिः्ास्रादिना प्रयत्नानपनेयप्रतिबन्धकरदहिः 
त्यङूपयोग्यताया अनिश्चयात्तद्धिशिष्ट द शेननिश्चयाभावादुपराग पृवका- 
ठकत्तव्यमहाद्(नाङ्गभू ताधिवासनाद् तरिरज्ोपवासादो च निष्कम्प 
न कोऽपि प्रवत्तेत । किञ्च दरोनस्य निभित्तत्वे उपरागे स्नायादिलयादौ 
उपरागादिपदे दशनरक्षणाप्रसङ्कः। उपरागस्य निमित्तत्वे द्रोनऽपे 
सा तुव्यवातचेत् , सत्यम् । राहुदश्रन स्नायादति स्प्तमायूक्तवाकष्यषु 
“यस्य च भावन भावलक्षणम्'(२।३।२३७)हति भावलक्षणबिहितसप्तम्य। 

"गोषु दुह्यमानासु गतः इत्यन्न दाहनस्य गमनकारलक्षकत्ववत् दृशेः 
कारुलक्षणाथत्वावदयम्भावात्तत्काल च स्नानादेः ककत॒मशाक्यत्वात् 
“सङ्कस्प्वृत्तायाः' इतिन्यायन योग्यतालक्षणाया अपि तत्रैव उचितत्वा- 
त् । यस्य गोमांचेन दोदनाक्रिपारूपधात्वथन भावस्य गमनस्य क्षण. 

मुपलक्षण गमनपरिच्छद्कारादिप्रतिश्यदनं तत्र सप्तमी स्यादिति स् 
परार्थः । अत पव सप्तम्यन्तररियुक्तयु न दरानवेधिः प्रसिद्धस्य लक्ष. 
णत्वादप्रखिद्धस्य तदयागात् अभिरम्दादेवद्धावरक्षणविहितसप्म्या 
विधिन्चाक्तेप्रतिवन्धात् ) पव च कत्वःन्तेष्वप्युपरागद् शंनपदयुकतवाक्य- 
कदृत्तन्यायेन योग्य ताविश्चि्टोपरागलक्षणा खुलमा पकमूलकस्पना- 
लाघवात् । किञ्चिन कत्वान्तघु दशचनविधिः कत्वोऽविधायकत्वात्स्ना- 
त्यदिः परस्य तु विधेः स्नानादिविधाग्कत्वाद्धिश्षटविधौ च लक्षणा 
पत्त रयिकनेकद येनतदु तरका लत्वस्मानकन्तकस्वविध्यन्तरकस्पनाप- 
ततश्च । उपगमगलक्षणायां तु लक्षणेच केवला । निमित्तबरदेवोत्तरकाल- 
त्वा्र्लाभात् । तवश्चायमथः, अनुवाद स्यात्यन्तानथक्यपार्दाराय~ 

सुयग्रद यदा राज्ञो दिवा चन्रग्रहस्वथ। | 
तत्न स्नान न कुर्वीत दयादनन च कचित् ॥ 

हइतिदेशान्तरीयोपसगस्य पयुद्रास।त् समाने देशे चाश्षुषस्वयोग्य- 
भुपसगं शास्त्ता ्ञात्वा तत्तत्काले स्नानादि कुयदिति। 

जन्मर।दयादो प्रहण दाषस्तत्र च शान्तिकानि शन्तिप्रकासे 
द्रएभ्यानि । अत्र मन्त्रदीक्चाग्रहणे मासक्षादि न रोध्यम् | 

सत्तर्यऽकंविधुग्राक्ते तम्तुदामनपर्वणोः। 
मन्बदीक्षां प्रकुषाणो मासक्षादीश्न शोधयेत् ॥ 
चन्द्रसूयग्रहे तीथं सिद्धक्षेत्र शिवालय । 
मन्त्रमात्रप्रकथनमुपदेशः स उच्यते ॥ 



एक मक्तकार निणेयः | १२७ 

इति सारसद्कदादो वचनात् । अत्र पुरश्चरणविधेः पुरश्वरणचगरेङायाम्- 

प्रहणेऽकस्य चन्दोवा शुचिः एवमुपोषितः। 
तथा समुद्रगापिन्या नाभिमाज्र जर स्थितः ॥ 
द्धा पुण्यादक स्नात्वा शुचिः पवमुपाषितः। 
प्रहणादिषविमाक्चान्तं जपेन्मच्रं स्माहनः ॥ 
अनन्तर दश्ांक्तेन क्रमाद्ोमाहिक चरत् | 
तदम्त महतीं पृजां कुयाद्राह्यणतवपणम् ) 
ततो मश्व्रप्रसिद्धयथ गुर सम्पृञ्य तापयत् । 
ववं च मन्त्रसिद्धः स्याटवता च प्रसोदति ॥ श्व । 

तत्र्र- 
होमाश्तक्तो जप कुयाद्धामसङ्ख्याचतुगुणम् । 
षद्गुणे चाष्टगुणितं यथासङ्ख्यं द्िजातयः ॥ 

हामस्थानापन्ना जपा दापकार पव स्थानापत्तधमलामात् । व्र 
णादिमोक्षान्तकालपरिच्छिन्नस्य जपस्य चातुगुण्यविधानान्तस्य चत. 
भ्रासम्मवाच्च | पुर््रणे चन प्रस्तादरये व्रस्तास्त च भवाति स्पशशाद 
मोक्षपर्यन्तत्वासिद्धः । स्पर्शमाक्षयाश्च दश्नयोग्ययोरेव प्रयोजकत्वात् । 
धया शंनगोचर" इति वचनात् ! अत एष न श्राद्धाद्यपि पुरश्चरणातु' 
छराततणां भषति काम्येन नित्यस्य बाधाच्चति छशथ्ित् । स्तुतस्तु का 
म्यषिधः श्राद्धाद्यनाधक्रारणं प्रत्यपि चरिताथत्वान्न निष्टवाधकत्वम् | 
गोदाहनाकथ्यादस्तु प्रणयनस्योतिष्टोमाध्रतत्याच्चमसाप्रष्टामसस्था, 
घा सिना निषरासम्भवा द्राधकतति वैषम्यम् ! अञ मङ्गलङ्कप्ये काट. 
निषेधो हेमद्रो- 

ध्रयोदहयादेकं चन्यं दिनानां नवकः ध्रवम् । 
मङ्गव्यषु समस्तेषु प्रहणे चन्द्रघययोः॥ 

तथा- पा ह 
दादश्यादततायान्ता वध दग्वु्रह स्मतः) 

पकादटटयादिकः सोरे चतु्यन्तः प्रकीर्सितः॥ इति । 
अय चावदहयकानावभ्यककायेविषयतया व्यवस्थापनीयः। 

इ।त भ्रहणक्रकनणयः 

सयैकमक्तनिणेयः । 
तरस्वङूपं चोक्त स्कन्दपुरण- 

दिनाधसमयेऽतीते भुज्यते नियमेन यत् । 
पक मक्तमिति प्रोक्तमतस्तत्श्यादिषेव दि ॥ 



१२८ वीरभिश्रोदयस्य समयप्रककशो- 

अत्र दकमकतमितियोगिकेन नाम्ना दितं यभोजनानि्ञालिः । नियमेने- 
ति सामान्यतो विदहितवतधम्मंप्राप्ट्य्थम् | तेन दितीयभोजनाभावसद. 
छत दिषामोजनम् दकमक्तन्ाब्दार्थः । अत्र विश्ेषमाह--~ 
दवद 

विनाचंसभयेऽ तीते भुज्यते नियमेन यत् । 
षरकभक्तं तु तथोक्तं न्यून प्रसच्रयेण तु ॥ {ति । 
मस्य च मध्वाहो मुख्यः कालः| 
मध्याहष्यापिनी प्राष्या पकमक्त सषा तिथिः ॥ 

इति पाप्राक्तः । सोऽपि न सम्पृणः। किम्तु दिनाख्चात्तरसमय प्व 
“दिनासमय तीत" हतिवचनात्। मध्याहाऽत्र ्रधाविभागेनेतिहमदिः 
पचधाथिभागनति तु माघवः । अन्यत् विनिगमनाविरहत् पञ्चधा. 

श्रधाधिमागन्यतरविमागनावल्तनालरकषालो मुखयकाल ह्याहुः । 
गाणकालस्तु तवोडऽस्तमयावरयि 1दववव्यभ्यनुक्षानावत् । सश्र दिनद्रय 
त्यात सदस्पशा वा पूव । गाणकालष्यातः स्वात् । मुख्यक्षारास्प, 
शऽप चकभक्तानुष्रान मुर्यकाख पव 

तिथ्यादिषु भवध्चावान् हासो बरद्धिः परऽहनि । 
तावान ग्राह्यः स पृवद्यरदष्टाऽ्पे स्वकम्पसु ॥ 

हनि हमिघ्रतवचनात् । पुः पवतिथ्यादिषु । क्षयवुदखिसाम्यानि 
ख सवघ्र षष्ठिघटिकवक्षया न तु पृवतिथ्याद्यपेक्षयति काचित् 1 देमद्रि्त 
दनद्व कम्मकालव्यापतो युगमखाक्यान्नणयः । 

द्वितीयादिकयुग्माना पृञ्यतानियमादिष् । 
वकोटष्ठादनवृद्यादा दासत्रद्याक्चोदन। ॥ शा 

शतवखनन नियमाविाष्वत्यादशबष्वनेकमक्तोपाकानादेकभक्तऽपि यु 
गवाकयप्रदृत्तवकतु शक्यत्वात् । मस्पर्चोकदशश्समभ्याप्त्यास्तु गणका 
रुष्याप्त्या नणय इत्याह । तन्न । अद्धजरतायतापत्तः। न चाय युग्म 
वाक्यस्य विषयः । काटश्ाख्रस्य प्राबदयात् । यथा. हि सरख्यकाल 
दयाप्त्यनुराधन निणयः सम्मवति न युग्मवाकष्याव्र' । पव गोणकाल- 
प्यात्तथापि । अन्यथा हि- 

खकालावुत्तरः काला गोणः पवस्य कम्मण; । 
दत सषामान्यवाक्यादेव पोणक्षालप्रा्ता १नरकभक्ते तद्धिधानानथे. 

कयापत्तेः । तन यजत्र चशिष्य गोणकारविधिस्तत्न सद्याष्ट्यापि निमय 
दत चिद्धम । यत्तु अभ्याङ्कमूतमेकभक्त तत॒ प्रघाने नेर्गीतायां तिथी 
मध्याह कायम् । यत्तु प्रधानं मभ्याहकालिकः तश्रेक मक्त गोणक्ालेऽपि 



नक्तव्रतक्षालनिर्णयः। १२९ 

कायम् । “अङ्कणगुविरोधे च तादय्यीत् इतिन्याय(तु । (अऽ १२ 
( पा० २ अधि र सू० २५) अन पव यत्र प्रधानं खायाह(दिकाटिक 
तश्र रात्राषप्यकमक्तानुष्ठानमाधेक्वम् । यत्तपवासप्रतिनिधिभूतमे. 
कभक्तं तव् तथयोरथविथो मध्य हि कायम् । 

इ्येकभकनिणेयः । 

अथ नक्तनिणयः। 

तख्च दिवामोजजनाभावकिशिषटरात्रिभोजनरूपम् । काचेत्त न नक्त. 
स्य भाज्जनङूपत्धनियमः। किन्तु पायक तस्य मोजनङ्पलत्वम् । अत 
वव नवराश्रवतस्यापि नक्तवतस्व माषवदक्तं सङ्गच्छत हत्याहुः । तत्र च 
प्रदोषभ्यापिनी प्राह्या ! 

प्रदाषव्यापेनी प्राह्या तिथिनक्त वते सवा । 
इति वल्छवचनात । प्रदोषश्च सूयास्तोत्तरत्रिमुहत्तामकः । 

तिमुहततेः प्रदोषः स्याद्धानावस्तं गते सति । 
नक्ते तत्न प्रकुर्वोत इति श्ास्रविनिश्चयः॥ 

दति व्यासोक्तः । यस्तु- 
यद्। तु द्विगुणा च्छायां कुषैस्तपति भास्करः । 
सत्र नच्छ वजानीयाश्न नक्त निशि भोजनम् ॥ 

हति सोरम्मादिषु दिनान्त्यमुहू तोत्पको द्विगुणच्छायोपलाक्षेतः 
काल विदितः स गोणः। 

~ मुह्तौनं दिन नक्त प्रधदम्ति मनीाषिणः। 
नक्षद शेनान्नक्तमदहं मन्ये गणायिप | ॥ 

दति भविष्यवचने नक्षत्रदशेनङूपकालस्य स्वघ्ठम्मतस्वेन मुख्यत्वभर- 
तीतेः । अन्तिममुहुत्त पृवभावेमुह्रदयं च गाणतरः क।खः। 

श्रदोषष्यापिनी यत्र त्रिमुहूतता दिवा यदि। 
तदा नक्तं कुयोत्। 

इति कोम्भोक्तेः । पतस्यापि गौणत्वं पृर्वोक्तयुक्तेरेव। गीणतरत्व तु 
मुख्यकालविप्रकषौ त् । मुख्यकालेऽपि अआग्यमुहूरदय सुख्यतरम् । 

निशानक्तं तु विक्ञेय यामाद्धं प्रथम सदा। 
इति वचनात् । यस्तु- 

चत्वारीमानि कमाणि स्न्ध्याया पारेषजयत । 
आहार मेथुन निदं स्वाध्याय च चतुथकम् ॥ 

इति सन्ध्यायां मोजननिषधस्तन्न सन्ध्याश्चज्डा नक्षत्रव्श्चनपयन्त. 
की०स° १७ 



१६० घोरमिघ्रादयस्य समयप्रकाश- 

काडपर। | 

नक्षत्रदकनात् सम्ध्या साय तर्वरतः स्थितम्। 
हति घचनान्तरेककाकयत्वात् । यत्त 

साय सन्ध्या त्रिघरिक्ा अस्तावुपरि भास्वतः। 
दति धरिकात्रयऽपि सन्भ्याशब्दः स सन्ध्यागाजत दौ बोभ्यः। 

अन्ये तु निषधस्य रागप्राप्तभोजनाधषयत्वान्नकभाजनस्य विहित. 
त्वान्न निषधाचषयत्वम् । सत पव रविवारादिप्रयुक्तरात्रिभोजननिषे 
सध्यापि तश्र नकतानच्रानमुक्त हेमाद्रप्रमताभः। अतश्च श्रधारकारमरकसत 

श्ध्वायामाप नक्त कायमवेन्याहुः । घस्तृनस्तु विधनिचधयारावराधात् 
व्रिधरिक्षाशरमेव नक्तं काये परस्यकाललामात् । अभ्यथ। "न करलण्णो- 
ददाति" इत्यस्यापि किह नाश्वकन ऽपष्रसरदवानामपि “तस्य वाका. 
शातं" हस्यश्र म्यति तर्कब्देन परामर्षान दादशारातापासिः। पवरविः 
वारादो वाघानवघयाचंराधासयेव युक्तम । यत्त 

ये त्वादिव्यदिमे बह्मश्नक्तं कुवन्ति मानकाः। 
दिनाम्ने तेऽपि भुञ्चारन्नेष्धाद्रात्रिभोजन॥ 

इति अविष्यपुराणवचनं नषु भानुसप्तम्यादिषिहितसौरनक्तविषयम् । 
त्रिमुष्टत्तस्प्रगषाह्धि नाकि चेनाषती तिथिः 
तस्थां सारं चरश्नक्तमहन्येष तु मोज्ञनम् ॥ 

शातसुमन्तुना पवकारण सारनक्त सामान्यतः प्राप्तरात्रमाजनस्य 
निषेधात् । माधवस्तु ५य त्वादित्यादनः? इति वाक्यादादित्यवारादो दिवे. 

व गोणक्षाल नक्तमिस्याह । एवं यनिविघधायिकार्कमपि नक्तं दिवैव 
कायम् _ ॥ ह 

नक्तं निह्ाया कुवत गृहस्थो विाधसंयुनः | 
यातश्च 1वधवा चव कुयात् तत् सिवाकरम् ॥ 

हते वचनात् । तदेव गरहस्थानां प्रदाष पव मुख्यो नक्तकालः । तत्र 
दिनद्वये मुख्यकालश्यापत्व तदस्पशे वा परा । गोणकाललामात् । 
सस्पशं च नैकमक्तवभ्मुखयकाले भोजन किन्तु सायाह्न पव । 

प्रदा यदि न स्याश्चद्ादवानक्त विधीयते । 
आस्मनो द्िगुणा च्छाया मन्दीभवाति भास्करे ॥ 
तश्नकत नक्तामत्याहून नक्तं निशि भाजनम् । 
पषं ज्ञात्वा तता विदान् सायाहे तु युजिक्रियाम् ॥ 
कुयान्नक्तघ्रती नक्तं फलं मवति निश्चितम् । 

इतिस्कन्दोकतः । पवं सोरयतिनकेऽपि सायाहस्य मुख्यकालस्वात्त- 



अयावेत-नक्षन्नोपवाक्त-सङ्गान्तित्रेणेधाः । १३१ 

द्यापिनी ्राह्या । दिनद्वये तद्या्षौ तदृस्प्यं बा पूर्वेव । तत्र सायान्हर- 
परय मुख्यस्य प्रदोषरूपस्य च गौणस्य कारस्य स्वात् । अयं च नि. 
णयो न भोजनरूप एव नक्ते किन्तु प्ूज।दिङूपऽपि इषव्यः । न्यायावि- 

( 

येषात् । अन्याज्ग उपवासध्रतिनिधौ वा नकते तु पकमक्तवदेव निणेयः। 
# 

इति नक्तनिणेयः । 

अथ नक्तेकभक्तसननिपाते निणयः । 

तत्र थदेकभक्तनक्तादि विरुद्धं तिथिद्रयप्रयुक्तमेकसिमिन दिने प्रप्र 
ति तश्र पू्ध्रारन्धयोद्धेयाः पूवेवियिप्रयुकुमञुपलज्ञातात्राधेत्वान्मु 
ख्यकर्पेन कायम् , हतर त्त अनुकस्पयेत् । इदं च यदयुत्तरदिने द्वितीयः 
गोणक्राले न छमभ्यते तद । तहा तु तत्रेव । कारस्याव्यन्तबाध। 
भवे कन्रैनुरघस्यापि न्याय्यत्वतत्। 

इति नक्तेकभक्तदिनिपाते निणेयः । 
¢ 

भथायाचितनिणयः , 

तश्च याच्जारादिष्येन ब्धस्य सङृद्भाजनम् । भन्ये तु याच्ञ।ब 
जनसङर्प पएवायाचितमिव्याहु; । तस्य चोपवासवदहारात्रसाध्यत्वाः 
तदु मययोगिनी तिथित्राद्या । अन्यतरत्र सरवे त्वहव्यापिनी प्राह्या । 
"अहःसु तथयः पुण्या शह्त्याद्जववास्वचनात् । अवाचतान्नमाजन तु 

यदैव लभ्यत तदैव दिवा रो वाऽनिषिद्धकठे. सङदेव कायम्। 
अलमितुन कापि क्षतिः। 

हस्ययाचितनिणेयः। 

भथ नक्षत्नोपवासनिणयः । 

तश्चास्तप्रयस्म्बन्धि भ्राह्यम् । 
उपोितव्य येनास्तं याति चेव तु भास्करः। 
यन्न वां युज्यत राम | नि्ाथः शारना सह् ॥ 

ह तिविष्णुघम्मोत्तरव् । देनद्यरऽस्तमयसम्बन्थ वा पवमव लनशाथ. 

्यापेः सत्वात् । 
इति नक्षत्रोपवाखनिणेयः । 

अथ स्करान्तिनिणेयः 

तञ्च खखक्रमस्वरूपं तावत् रविबिम्बमध्यपरमाणोमबादेराहयाद्य. 

पर्माणओ्च सस्बन्धः। सच ज्योतिःशत्रे प्रासद्धः । अतश्च राश्चाना इादश् 



१३२ वीरमिन्नादयस्य समयप्रकारो-- 

त्वाच्चेऽपि दादश भवन्ति । तथाच- 
देवीपुरागे-- द हि 

दशेव समाख्याताः समाः सलक्रान्तिकदपनाः। 
कल्यना=भेद्: । ते च सङ्क्राग्ति सामान्यनिमित्तकषु विधिप्रतिषेधषु 

समाः साधारणा इलय्थः । माषवीये तु समा सङ्क्रान्तिकद्पनेति पाठः । 
तद्। समा वर्षम् पक्तेकवषसम्बन्धिन्य इत्यथः । मलमालाधिक्येऽपि 
सङक्रान्त्यो द्वादरोषेयेवमथेमरेवकारः । पतासां च पुण्यकाखविशिष 
प्रतिपादनाथमवान्तरसन्गा वसिष्टनेका। 

अथनेदे विषुवे दे चतसः षडशीत्तयः। 

चतस्रो विष्णुपद्यश्च सङ्क्रान्त्या द्वादश स्मृताः ॥ 
द्यषककटसङ्क्रान्ती दे उद्ग्दद्क्षिणायने। 
विषुवे तु तुामेषो तयोमेभ्ये ततोऽपराः ॥ 
शृषष्टश्चिकङुम्मेषु लिहे चेव यदा रविः। 
पतद्िष्णुपदं नाम विषुघादधिकं फे ॥ 
कन्याया मिथुने मीने धनुष्यपि रवेगंतिः। 
षड़शीतिमुखी भ्राक्ता षडशीतिगुणा फटे ॥ 

क्षपे मकरः । तयोः अयनविषुषतोमेध्ये । अपराः षडशीतिविष्णुपचः । 
कालादशदे तु गोखमभ्ये तताऽपररोतिपाठः । गां च विषुधायनाभ्यां युक्तं 
र रिखक्तं तन्प्रष्येऽपर इव्यथः अयच निष्टृष्टाऽथेः । ककमकरयोः 

क्रमेण वक्षिणायनात्तरायण दति सज्ञा, तेरामषयोिघुद इति, घुषन्ञ्चि. 
ककुम्भसिदेषु विष्णुपदमिति, कन्यामिथुनधनुर्मनषु षडशाीतिमुखः 
मिति । पता प्व च वारमेदेन ( नक्षन्नमेदेन ) च जाताः प्रल्येक 
सक्तलंश्चा मान्ति । तथाच- 

देवीपुराणे, 94 भ [®= क~ १ र 9, = क सुं घोरा षिधो ध्वाह्की भोमे चेव मशोदरी । 
वुधे मन्दाकिनी नात्र मन्दा सुरपुरो्िते ॥ , 
मिभिता श्युक्रषारे स्याद्राक्षसी च शनेश्चरे । 
मन्द् धषेषु विज्ञेया सूदो मन्दाकिनी तथा ॥ 
क्षित्र ध्याङ्खीं विज्ञानीयादुभ्रे घोरा प्रकी्तिता। 
खरे्महोदरी शेय क्रूरे ऋकषेस्तु राक्चसी ॥ 
समिधिता चष निर्दिष्टा मिधितेयेदि सङ्क्रमः ॥ शति । 

धवाभि=डश्तरात्रयं रोहिणी च । मृदनि-अनुराधाचित्ररवतीभेग॑शी 

षणि । किप्राणि=अभिजिद्ध स्तारिवर्नीपुष्याः। उप्रागिनपृवौज्चयं भरणी मधी 
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च । चराणिनपुनवै घुश्रवणघनिष्ठास्वातीशतभिषाः । कृरागिनमूलज्येष्ठाद्री- 
इरटेषाः । मिघ्रागिन्छृत्तिकाविशाला च । पतत्घ्ञाप्रयुक्तः पुण्यकाल- 
वि्ेषस्तु वक्ष्यते । अत्र च रविषिम्बमध्यपरमाण्ण्मषादिसयरईवद्यपर- 
म्ाणुसंयोगस्यातिषुष्ष्मक!दीनत्वेन दुशयत्वात्त्ेकस्य।पि विहितस्य 
स्नानादिकम्मणोऽन॒छठातुमश्चकषयत्वेन बहूनां खुतरामश्चक्यत्वात् । सन्नि. 

दितकाले अचुष्ठानमथसिद्धं यथा खन्धिक।लविहितयोदेशपू्ेमासयोः 
सम्धावनुघ्ातुमशकयत्वेन सक्निदितकाले करणम्। स च सन्निदितकालः 
किमुमयतः किवान्यतसर्तः कियांधेलयपक्षायाम्- 
द्वर 

सङ्कराश्तसमयः सुक्षमो दुक्ञेयः पिरितेश्षणेः 
तद्योगाश्वाप्यधश्चोद्धे तिरान्नाङ्यः पविश्चिताः॥ 

॥9 

तयोगात्=सङ्क्रान्तियुक्ताव् सुक्ष्मकालाद् ध उध्वं च मिकित्वा जिशन्ना- 
द्यो ऽत्र शाख्जक्रारेः पीत्रेताः स्नानायनुष्ठनियामग्याः रता दत्थथः । दद् 

च उभयतः पञ्चद दाघारटे क।पुण्यल्ववचन रवबेम्बपारमाणानां ज्यातिः- 

द्ाद्ध मतमेदेन भिन्नत्वाधन्मते स्पष्टमुक्त्यद्धं रविबिम्बं तन्मताभिषा 
यण द्रुष्टष्यम् । पठन्मत सूक्ष्म कर त्पूल पञचद््सामनचारक्रामा रवादस्व 

प्मागस्य मेषादिशशिचक्रानुप्रवः। तदुत्तरकालं च तावताभेरव 

घरिश्नामिरुत्तरमागस्यापि मेषादिरा्ाचकरानुप्रवेद्या ज्यातिःश्ासख्रे भ्र 

लिद्धः। अयमेव च भाग द्युच्यत । तथा च-- 

देकैपुराण+ 
अतीतानागतो भोगो नान्यः पञ्चदश स्म्रृताः। इति। 

यानि 
अवीद् षोडश विष्ेया नास्य; पश्चार्च षोडश । 
कालः पुण्योऽकसङ्कान्तेविहद्धिः परेकात्ततः ॥ 

तथा) ॥ ध शा 

न। ख्य; षोडश धृष्ण सङ्क्रान्तरुत्तरण च। 

रादोदं रनमान्रेण पुण्यकालः प्रकीर्तितः ॥ 
तथा, 

सङ्क्रान्तो पुण्यकालस्तु षोडशोभयतः कलः । 
इस्यादीनि शतातपमरचिजाबार्विाक्यानि तानि यन्मते निजपञ्क 

श्ांशचयुक्तभुक्षस्यथं रविविस्ब तभताभेप्रायेण व्याख्येयानि । अतश्च 

विम्बपरिमाणमेदेन षोडश पञ्चदश वा घटिका उभयतः प्रध्यक पण्य 

काठ इति लिखम् । हेमादिरत्नकरादिसम्मतोऽप्ययम्थंः । माधवमद्नरत्ना 
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दयस्तु- 
। तद्यो गाच्चाप्यधश्चोदधे त्रि्क्नाङ्यः प्रक त्तताः । 

इति देवल्वचनात्  सङ्कर(न्तकालात् पत नखन्नाञ्वः पुण्याः पच्च 

ङ्च जिदशन्नाख्यः पण्य; । याने तु १बाकबाडयपञ्चद्राघारकपुण्यत्व 

प्रतिपादकानि वचनानि तानि पुण्याघक्यप्रातपाद्नायान््वाहुः । इद् 

च पूकत्तरकालय। पुण्यत्ववचन सवतत ङक ।1न्तस्ताधार्णन् । अवश 

षात्। यानि तु क्वचिदुत्तर्र कचित् पूवज क्वचदुमयन्रर्यच सङ्करा 

न्ति्िद्यषका(ट।वयायक(ने दक्ष्यम)णवचनान तानि पुण्याकेक्षयम्रातं 

पाद्ना्थनि । सम द्विमाधवादिघरुणानेबन्घरु स्व रलाऽप्यवम् । यत्त्र श्री दृत्तरर॑ना 

कराषदिभ्रश्चातामनयथरः स्मात्ताद्मन्च ग।ड रुक्तम्-"पृव्'दाहताभवतः 

षोड घाट क।पुण्यत्वप्रातपाद्कनां शतत१।द्वचनाना [वष्णुपद्मन्र- 

विषयत्वम् ईइतरलर.कऋ((न्तषु वक्ष्यमाणस्त्वा सचत्र वद्यषस्वाक्तत्वत् 

पारिदयबेण बोडश्यघर्ट।पुण्यत्वबाघकस्तामान्यव(कवना तरमज्राज्षयत्व 

स्थव युक्तत्वात् । अतश्च 
पुण्यः क [ङ| ऽ क्सरः कन्तः भराक पश्चाद्पि षाड । 

हति स्कन्दभराणवचनेनाप्यम।षामुपक्तहासा राघवात् दतः तन्न। 

रात।तपन ४ ८ 9 

अयनाद्! सद् दय द्रव्यमिष्ट गहु यत् । 

षड््तमुल चव वमो चन्द्रसूययाः ॥ 

ह्युपक्र+ भयनदद्।बलय।पद्चन्द्न विषुबद्धष्णुपरचाख्पक्लदूदात् 

लर्वसङ्भान्तिषु दान।दिाचधप्रतातः दुक्ष्मकटं च दनाचनुपपत्तः 

धृखकाटपेश्चायाम् “भव् ष।डश विङ्या'' इर्याद्यपारोतनेन वनन 

उभयतः षोडश्घरिकाङूपस्थूरुकाल वेधः सवसङ्क्रान्ताेषयत्वस्य 

स्पष्रस्वात् । न च स्पष्टस्य क्तामन्याबेवस्पलहारा युज्यत । यथोक्त 

भढदटपाद४- 

सखामाम्पा्ाघरस्परः सादयत पतद्चव्त । इत । 

अतश्चोपसंद।रायोगात् सवैविषयत्वमेब युक्तम् । पवं च सवस 
कर।न्विसएधारण्येन उभयतभ्बोड़ शाघटिकापुण्यत्ववचनेः उभयतः 

ुण्यव्वे रिथते विदेषवचनानि पुण्यातिशवाथानि । तत्र- 
वशिष्ठः, 

मभ्ये तु विषे पुण्यं प्रार्विष्ण। दक्षिणायने । 
षड श्ातिमुखेऽ तीते अताते खात्तशायण ॥ 

अध्ये उमयत हते यावत् । प्राल्यस्तु- 
षाडशीतिमुखेऽतीते वृत्ते च विषुकद्धये । 
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दति देवीपुराणवाकयात् इस्त ह्याहुः । वस्तुतस्तु वुत्त वतन भाषे 
कतः वत्तमानक।ले इति अनन्तमहव्यःख्येव युक्ता । वशिष्टवचनेकवाक्यता 
खामात् । विष्णा=विष्णुपद्याम् । इद् च षिष्णुपदीषु प्राक् वुण्यत्ववचनं 
प्रशस्ततरतवद्योतनाथेम् । 

पुण्यकाले विष्णुपदाः प्राक् पश्चादपि षोडश । 

इति प्छन्दपुराणवचनेन "पूर्वापरषोडशघरिक्ाङपपुण्यकालस्याष्यु. 
कत्वात् । अनश्च विष्णुपदं पराः षोड घटिका इतरसङ्क्रा- 
शवपक्षय। पष्यनराः पूवाः षोडशा पण्यतपा हनि ष्यवम्था । हमाद्िमदन. 
प्नादससम्मनाऽपष्ययप्रथः। अन्यत् विष्णुपकपृषकालपुण्यन्वप्रानपा्. 

कधाक्यस्य निभ्तरुलण्वात् स्कन्दवचनादूमथत पव षोडश घरक्षाः 
एष्यकार इत्याहुः । बडशोतिमुखे ऽनोत पुण्यतमन्वम् । तत्रापि- 

षडश्ात्यां व्यनीतायामष्िरुक्तास्त् भाडक्ाः। 
यण्याख्या चिष्णुपधाश्च प्रार्पश्चादपि षाड्शा ॥ 

इति वचने चम्देन इतरसङ्क्रन्त्यपक्षया उभयतः पुण्यतरत्वश्य 
सृचितत्वात् । तथा- 
बृद्धवाशणिऽपि, ५. वि 

अदीतानागने पुण्ये दे उदग्दाक्षिणायने । 
निशत् ककटक नाड्यो मकरे विशतिः परा॥ 

्हमवेवत्ते तु मकरे तु दशाधिका इति चतुथपाद्ः । 

घुहस्पतिरपि- 
अयने विक्ातिः पृषो मकरे विशतिः परा । 

भयन-दाक्षिणायने । अश्र सवत्र षिरुदधानां वचनानां पुष्याधेक्षय- 

` परत्वन व्यवस्था द्रष्व्या । अतश्च षिशस्यपक्नया सामान्यवयनलसिद- 

षाडवाधारेकारूपक्रालस्यापि पुण्यतरस्वं सद्धं भवति । साकनरएत्वात् । 
विषवविषय पुनः- 
सएव- . ध 

वमाने तुलामिषे नाख्यस्त्रभयतो दश । 

षडक्ीतिषिषये वृदवशिष्टः- 
षडशीत्यां व्यातीतायामष्टेरुक्तास्तु नाडिकाः" 

भिः षोडशा । अष्िच्छन्दसः षाडराक्षररवात् । मदनरण्नादेषम्मत- 

श्चायं पाठः । देमादिमाधवादौ तु षष्टिरिति पाटः। तच देमादिः प्रस्यक्षप 
दशति मिखित्वा षाष्टरिति भ्याख्यातवान् । विष्णुप्ां तु सङ्खथावि 
हाषश्य अश्रवणात् सामान्यवच्नाकता एव षाडश्चारकाः पृष पुण्याः 
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अत्र खाय निष्टा ऽयः। तुलमिषयोः प्रामूष्वं दश दश्च घटिकाः पुण्याः, 
ककं विशातः पूवं मकरे उद्धू, षडश्ात्यां षाडश पराः, विष्णुपद्यां पूषा 
इति । एव धारनक्षत्रप्रयुक्तमन्वादिसप्सक्ञासु सङ्क्राम्तषु यत्- 

त्रिचतुःपञ्चसत्ताष्टनवद्वादश् प्व च । 

क्रमेण घरिकः हयतास्तत्पुण्यं पारमार्थेक्रम् ॥ 
इति द्ोपुराणवचनं तदपि वुण्याथकयप्रतिपादनायं द्रष्टव्यम् । अत्र 

तताः पूवभःगन्य उत्तरभोगेन्या उभयतामोगिन्या वा यदि दिवापः 
घ्याह देषु जायन्त तदा दिवैव तत्र तत्रा्तप्रशस्तकाललामात सत, 
व। यदा पृवमागम्यां सुर्योदयासरम सव्यवधथानन जायमानायामुत्तर. 
भगिन्यां वा अस्नात पुव जायमानाया दवा पुवास्तरा व्रहास्तक्षालसान 
लभ्यत तदा सामास्यवखनप्राप्तस्य पूवभोागिन्यामु सरस्य उक्तरभागर्यां 
वा पृस्येव कारस्ब प्रहणन पुनः प्रशस्तकालघ्रान्त्या रात्ररित। 
तथा च~ 
वरिष्ठ, ध 1 

अहि सङ्क्रमण पुण्यमहः कृत्स्न प्रकीर्ितम् । 
राश्रो सङ्क्रमण भानोरदिनाद स्नानदानयोः ॥ 

अत्र हि पृषाद्धप जहि मध्याहाहा खङ्क्रमणऽहःपुण्यत्वस्य पू्वासिर 
नाडापण्यवचनरव सत्वान्न यथाश्रुताथपराकन्तु उक्तविषय प्रशम्त 
काललाभेन प्रसक्तम्य रात्रिप॒ण्यस्य प्रातषधाथम् । अतश्चोदयानन्तरपे 
व पृभोगन्यामस्तात् पव वात्तरभागिन्यां जायमानायामहन्यव स्नाना- 
द्नुष्ठयम् । यासु तु उभयताभागनाश्चु उमयोरपि कालयोः साम्य् तासु 
दिकापि प्रक्षस्तकाललाभात् न रत्रावनुष्ानप्रसङ्गः। माधवमद्नरत्नादयो- 

ऽप्येवम् । रात्रिसङ्क्रमे तु यद्यपि- 
या याः सान्नाहता नाख्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मरताः। 

हति वचनात् , 
राहुद शनसङ्क्रान्तिविवाहव्ययषृदधिषु । 
स्नानदानादिकं काये निश्चि काम्यवतषु च ॥ 

इति वचनाश्च रात्ररपि पुण्यक्ारत्वं प्राप्रोति, तथापि- 
राध्रो सङ्क्रमणे भानोदिंवा कूयात्त तत् [क्रियाम् ॥ 

इति गोभिलवचनेन दिवैव पुण्यकालः । सच न सम्पूण दिनं किन्तु 
रात्रो सदक्रमण मानाोर्दिनादधं स्नानदानयोः । 

इति वदिष्टवचन।त् अद्धमेव । तदापि च यदथद्धरात्रात् पचे सक्र. 
मस्तद्। पूवैदिनस्य यदयुध्वै तदात्तरस्य यदा तु अधधराश्न तहोभयोरिति 



सङ्गा न्तिनिणयः। १३७ 

ष्यधस्थितामित्याद-- 

+ त (~ ~ ^~, (~ 
अद्धंरात्रादघस्तस्मिन् मध्याहस्या्परि क्रिया । 
ऊध्वं सङ्क्रमण चोध्वैमुदयात् प्रहरद्वयम् ॥ 
सम्पूर्ण अद्धरातरे तु यदा सङ्क्रप्रते रचिः। 
प्राहु दिनद्वयं पुण्यं मुक्त्वा मकरककरो ॥ 

मध्याहः=अ।वत्तनम् । तच्च पृचदिनस्य, उरयश्चात्तरदिनस्य सान्न. 
धनात् । सम्पू =अद्धरात्िदलद्रयक्षन्धो । माधवस्तु त॒तीयप्रटरस्य प्रथपर 

घरिका द्वितीयस्य चान्व्येत्येव घरटिक्ाद्वयमद्धरात्रमित्याह । दिनद्वयं च 
न सभ्पूणे किन्तु अद्धावाच्छन्नमेव । 

राजा लङकमणे मानार्दनाद्ध स्नानदानयोः। 
हति सामान्यतो रात्जिसङ्कम दिनाद्धपण्यत्वस्यबोपक्रम अभिधा 

नात् । अनन्तमह्ेमाद्रिमदनरत्नादयेो एप्यवम् । कालादेमाधवादयस्तु- 
सङ्क्रमस्तु निरीथ स्यात् षड्यामः पृवप्रश्चिमाः। 

सडक्रान्तिकालो विज्ञयस्तत्र स्नानादिकं चरत् ॥ 
दति भविष्येत्तरपुराणवचनादद्धर।त्रलङ्क्रम रस्नं दिनदयमित्याहुः । 

धस्तुतस्तु पतस्य भनन्तमदहेन निमुलत्वस्योक्तत्वात् देमादू-यादिध्याश्येव 
ज्यायसी बहुखम्मता च । तस्माद् पर्णे अद्धंरात्रे सङ्क्रमे पूषदिनोत्तरा 
दमुत्तरदिनपूवाद्ध च पुण्यं सक्निघानात् । तदपि न समुश्चयेन किन्तु 
विकस्पन अन्यथा प्रधानाब्रखापत्तः, साऽपि पृचदिनोत्तरद्धवरिति 
थ्या यद्यभिन्ना सङ्क्रमकालीना तिथिभवेतत तदा पूवदिनात्तरद्धम् , 
यद् तु द्वितीयदिनपृवाद्ध(तथ्वा अभिन्ना तदोत्तरदिनपूर्ाद्धं भ्राद्यमि. 
व्यवे व्यवस्थितः । तथा च- 

देवीपुराणे, 

आदो पुण्य विजानीयात् यद्यभिक्ना तियिभरवत् । 
अद्धरातर व्यनीति तु विज्ञेयमपरेष्टनि ॥ 

पृवाद्धस्य अयमथः; अद्धरात्रस्र्क्रत्र यदि पूवदिनात्तचद्धं सङ्कर 
मकारे च पकेव तिथिमेवत् तद।दा पूवदिनात्तराध पण्यं जानीया 
क~ 

दिति । यदि तु उत्तरदरिनपूव्ाघतिथ्यायिन्ना तदे।त्तरदिनपृत्राधमि- 
६ यर्थसिद्धम् । अधरान्रात्तरं सक्रङ्मे तु प्तिन्नायामाभकायां वा पूवदि- 
नतिथो परेऽदन्येवेत्युत्तराधांयः । यदा तु अध्रात्रसङ्क्रपमकाखना 
तिथिर्दिनद्वधाघयोरपि भवति तद! पूवभोागेर्न'पु प्रदिनात्तराघम् उत्त. 
रभेगिनीषु उत्तरदिनपूवाध्रम् उभवतामगेनषु पे(च्छको विकद्प ईति 

@६ 

शधा० स ०१८ 

न्वै 



१३८ धारमिनश्नोदयस्य समयप्रकाक्े- 

थकस्था । भनन्तमद्रमदनरः्नादयोऽप्येवम् । यत्वत्र श्रीदततेनोकम्--अभिन्नायां 
तिथौ पृषदिनपूर्वाधं पुण्यं, मेद तु “सम्पूरणं तुभयादंयम्'* इति देवपुराणष- 
चनादुभयच्रात , तन्न । “सम्पूण तूभयाद यम्! शति दवैपुराणेनोभयत्रदे यस्व 
वाहत प्रघानावुर्यापत्तः समच्चयायागात् अव्यवाश्थताक्षकदटप भात्त 

अद् पुण्य विज्ानायात्'' इव्युत्तरवखनन व्यवस्थायात्रक्रणे रघ 

चात् । तदयमन्न नस्ङृष्टाथः | अधरात्रात् पूव सङ्क्रमे पुषादनत्तया 
ध तदुत्तर सङडक्रम उत्तरादनपूषाध नक्लोथसङक्रमे तु यदि पृवेदिना- 
तराधयात्ततिथ्यासमश्नायां तिथ सङ्क्रमः तदा पृवादनोत्तराध यदि 
तु उत्तरदैनपृ्वाधवत्ताततथ्याऽभिन्नायां तिथो सङक्रमस्तदा उत्तरादिन' 

पूवापर यदातु दिनद्वयाघवत्तितिथ्याऽभिन्नायां तथो सडक्रमस्तदा 
पवमोगिर्नाप पृवदिनोत्तराधम उत्तरभोागनीपु उत्तरादनपृ्ाधम 
इभयभाागनपषर पारदा ।वकत्प हात । यत्त 

विष्णुप्रयां धनुमानचयुक्कन्यासु वे यदा| 

पूवाचरगतं रात्रो भानाः सङ्क्रमणं भवेत् ॥ 
पृ्वाहे पञ्च नाड्यस्तु पुण्याः चोक्ता मनीषिभिः। 
अपराह्न च पञ्चैव श्रौत स्मात्ते च कम्मणि॥ 

इति पृवोपरदिनगतास्तमयोदयपृषांत्तरनाडापण्यत्वप्रतिपाषक 
निगमवचनं तत् अतिक्यप्रवक्षनायं द्रष्यव्यम् । मदनरल्नेस्प्येवम् । इय च 

राहिसङक्रमब्यवस्था अयनमेन्नाविषया पूरवोदाह्तवरिष्टवचनेन सकलस्य 
रानिनिणेयस्य अयने “शुक्त्वा। मक ककरो” इति पयुदासात् । 
अत्व तयोः कथमित्यपेक्षायां माधवमदनरत्नौ तावत्- 

मिथुनात् ककसखड्क्रन्तियदि स्यादंश्ुमाखेनः 
प्रभाते वा निक्षे षा कुयादहनि पूवेतः ॥ 
कामुकं तु परित्यञ्य क्ष सङ्क्रमते रविः। 
प्रतो बाघंसाा वा स्नानं दानं परऽहनि ॥ 

स्यादि मविष्योत्तसचनान्ुसारादद्धर।उतदुष्वंसडक्रमेऽपि कक ऽहन्येव 
पण्यं पूवे मकरे तु अद्धराञतदघःसङ्क्रमेऽपि परऽहन्यव । एवच रा- 

सङ्क्रमे ऽपि दिवापण्यत्वविधानाद्थाद्रातीं स्नानादिप्रतिषध उक्ला 
यते । केषु चित्तु वचनेषु रारिक्तव्यतापि । यथान्नेव ताषद्वरिष्ठवचने 
सकसङडक्रान्ते साधारणराडसङ्क्रमणनिपमिचकादेवाकत्चव्यत्वस्यायने- 
भमुकटवा मकरककंटो'” इति पयुदास रात्वपि करतेभ्यता । 
अत पएव- 

राहु रानस डक्रान्तिविवादहात्ययन्रुद्धेषु । 



सङ्कान्तिनिणेयः । १३९ 

स्नानदाना्क कायं निशि काम्यवतेषु च ॥ 
इति सामान्यतो याज्ञवल्क्यवचनमपि अयनविषयम् , अन्यथा इतरसं- 

डक्रान्तिषु दिवैव पुण्यत्वविधानादेतस्य निर्विषयत्वापन्तेः । चदयपि चो. 
द्ाह्तभविष्योत्तरादिवचनात् तत्रापि दिवापुण्यस्वविधिरस्त्येव तथापि भनु 
करवा मकरककर।'” इतिपगुदासाद्रात्रपुण्यत्वपप्यास्त । अमतश्च युक्त 
सामास्यवचनस्यायनविषयत्वम् । पव चायने रात्रिपुण्यत्वदिवापुण्य- 
ह्वयाषकद्प दृश्ाचारद्यवस्थाते । देमाद्िस्तु-- 

प्राहु नद्य पुण्य मुक्ता मकरककटो | 
इतिपयुकसरो न सकलस्य राज्रिनिणयस्य किन्तु सखननिहितस्याद 

रात्नरसङ्क्रमणनिगित्तक्स्य दिनद्वयस्येव । अतश्चायमथः । यथा इतरस 
ङकान्तिषु अद्धरात्रे जायमानासु द्देनद्वय पुण्य न तथा मयते तर्पिस्तु 
अद्धंरात्रे जायमाने पृर्वादाहतमविष्योत्तत्व वन(न्मकरे उत्तरं शिनि कक्षं 
पूव पुण्यम् 1 मविष्प्रत्तयखाक्थे हि न प्रदोष अद्धरात्र वा जायमानायाम 
करसडक।न्तेः परदिने पुण्य प्रमातेऽद्धरानर वां जायमनायाः ककं 
डकऋरन्तः पृवेदिन पुण्यमिति प्रतिपाद्यते । तथा सति- 

धनुरमौनावतिक्रम्य कन्यां च मिथुन तथा। 
दिनान्ते पञ्च नाड्यस्तु तदा पुण्यतमाः स्मृताः॥ 
उद्य च तथा पञ्च दैवे पश्ये च कमणि। 

इतिस्कन्दपुराणवचनावि रोधापत्तेः। अतश्च भविष्यात्तरवचनमेव व्याख्येयम् 
“व्रदोबे वाद्धरात्रे चा" इत्यत्र वाशब्दो यथातयार्थ “वोपमानविकस्पयोः)» 
दति निषण्टुस्मरणात् । तनायमथः । यथा प्रदोष जायमानाया मकरसङः 

न्तः पृवेदिनाद्धं पुण्य तथा अद्धरात्र जायमानाया; परऽहनीति । पष 
प्रमातवाक्यऽपि । अतश्चाद्धरात्र सङ्क्रमे मकरे उत्तरं दिनं कक पूवम्, 

अर्धराज्ादघः पश्चाद्। सडक्रमे तु उभयत्रापि हतरतलङ्क्र न्तस 

रूप पव निणयः। न चेव राच्निपुण्यत्वप्रतिपादकानां यश्ञवर्कयादिवचनानरं 

निर्विषयत्वापत्ति; सवेक्तडुक्रान्तिषु रा्रिसङ्कमे दिवेव पुण्यकालाभिः 

धानादितिवाच्यम् । उभयविधवचनदरोनाद्ात्निखङ्कम रत्र दिवा चं 
पुण्यकालः । “पापाः सन्निहिता" दतिवचनात्तु ररे; पुण्यतरत्वमिति 
देभादिभ्रगृतयः। नन्तृ दिवा प्रमादादना असम्भवे रज्रावयुष्ठेयमि, 
स्याह | प्राच्यास्तु रात्रिसन्निहितदिनमागसङ्कान्तो षोडशघरिकादि. 
रूपविदहितसमयेन रात्ररपि ग्या्रूचत्वाचद्धिषयतया रात्रिषुश्यत्ववचना. 

[$ कि | क 

नामुपपत्तिरित्थाहुः । अत्र च विददेत स्नानघराद्धदानादि न्द्ध च 



१४० वरिभिन्रादयस्य समयप्रकाश्- 

यात्रामेथुनादि अन्यताऽनुखन्धयम्। रवे राशिसङ्क्रमवक्लक्षत्रसङडक्रम 
प्रहान्तराषां च राशिनक्षत्रसङ्क्रप स्नानायचुष्ठानम् । तत्कालं चा्- 
जेभिनि 

नक्षन्नरादेय रवि सडक्रमे स्युरवाक् परत्रापि रसन्दुनाञ्यः। 
पुण्यास्तयेन्वाखिघरापटेयुगे परेव नाडी मुनिभिः श्युमोक्ता ॥ 
नाञ्यश्चतस्रः सपलखाः कुजस्य बुधस्य तस्र मनवः पलानि । 
स।द्धाश्चतस्नः पसप्तयुक्ता गुरश द्युक्रे सपरश्चतसखः ॥ 
द्विनागनास्यः पलसत्तयुक्ता शनैश्चर स्यामिहिताः सुपण्याः 
आद्यस्तमध्व जब्हदामदान ङुवन्नव्नाति सुरन्द्रधष्मम॥ 

अवाक् परत्रापीति सवत्र क्षम्बध्यते । रसेन्दुनाव्यः=षोडश घटिकाः । 
त्रिषरपङैः=त्रयोद शपे; । सपलन=पकपलायिक।; । मनवश्च तुर्दशपलानि । 
नामा अष्टौ द्विगुणिता; षोडश ।श्रहान्तरसङ्क्रमे च रात्रो ज(यमनेरात्रा. 
वेव स्नानादि कायं रविसङ्क्रमचत् द्रिवापुण्यत्ववचनामावात् । काम्यं 
चेद् ततर स्नानादफटश्रषणात् | 

रविसडक्रमण प्राति न स्नायाद्यस्तु मानवः 
सप्तजन्म भवद्रोगी निधेनश्चव जायते ॥ 

इतिवाक्नित्यत्वाश्रवणाच्च । 
हतिसहुकान्तिनिणयः । 

भथ मलमास निर्णुवत्ते । 

मरमासत्व च पकमात्रसङुक्रान्तिराहित्यं साति शहुङ्खादिमासत्वम्। 
एकमात्रा हित्यं चासङकान्तत्वन सङ्क्रान्ति द्यवत्वेन च भवतीति देधा 
मलमासः अयिकरमासः क्चचवमासश्चति । तथाच-- 

काठङ्गृह्ये, _ ( 9 ग 
यस्मिन् भासे न सङ्क्रान्तः सङ्क्रान्तिद्धयमेव षा। 
मलमासः सर विश्यो मासः स्यात्तु चयोदशः॥ इति । 

न॒सङ्करान्तिरित्यननाधमासखस्य प्रहणम् । षट्कान्तिद्धयाभित्यनेन 
क्षयस्य । तन्राप्धमासस्वरूपमद- 

भृगुः, क _ = ऋ 4 £ म» क 

पकराश्चास्थत सूय यद् ददद्धय सचत । 

हष्यक्रभ्य क्रियादन्ता तदा शेयोऽधिम्रालषकः ॥ इति । 

दशद्रयनदर्णान्तद्वयम् । "दद्यः सर्यन्दुसङ्खम'१६तिदरशम्दस्य सङ्गमे 
मुख्यसवात् । सङ्गमस्य चामावास्यान्त्यक्षण पव स्योतिश्ल्ञे प्रकलिद्ध- 
त्वात् । मास्तश्चात्र चान्द्र पथ मलमास्लप्रयाञ्जकः । 



पकभासनेणयः। १४१ 

चान्द्रे मासो ह्यलङडक्रान्तो मलमासः प्रकीरसितः। 
इति ब्रह्मसिद्धान्ताव् । सोऽपि च श्ुङ्ग।दिरेव । 

शन्द्राभ्नी यत्र ह्येते मासादः स प्रकीसितः। 
अश्रीषोमो स्मरतो मध्ये सम।प्तो पितृस्लोमको ॥ 
तमातिक्रम्य तु रवियंदि गच्छेत् कदाचन । 
आद्यो मलिम्त्युचो ज्ञेयो द्वितीयः प्रातः स्मरतः ॥ 

इति रघुदारोताक्तेः । आदयद्धितीयशन्दाभ्यां तस्वेतरमासापेक्षया हग. 
पथम् उत्तरमालसक्नत्वं च सूचयति । अत एव- 
ज्योतिः पितामहः, _ , „ ॥ि 

षष्ट्या तु दिवक्लमांसः कथितो बादरायकैः। 
पू्ेमद्धं पारेत्यञ्य कत्तव्या चोत्तरे क्रिया ॥ शति । 

यत्तु “न्रये।दशमास्ला; सवत्सर" हतिश्रुतिवचनं तत् जिशदिवसम।- 
सापप्रायेण। मासतवि्ेषक्तक्ञत्व चास्य चेतादिलक्षणाक्रान्तत्वाद् । 
तथदि-- _ _ _ & ९ 

मीनादिस्थो रवियषामारम्भप्रथमे क्षणे। 
भवेत्तऽब्दे चान्द्रमासश्ेत्रा्या दादश स्मृताः ॥ 

इति ग्परासेन मीनादिस्थये रवो प्रतिपदादलक्षणसम्बन्धेन चेश्राहि- 
छक्षणमुक्तम् । शाक्यते चदमाधमासेऽपि योजयतुम् ¦ य्तु- 

मेषगरविसङ्क्रान्तिः शशिमरासे भवति यत्न तच्चेत्रम् | 
पवं वै राखाद्या वृषा्लङ्क्रान्तियोगेन ॥ 

इतिन्रह्मगुपोक्त वेजाादलक्षणं तच्छुदमालाभिप्राकेण प्रायिकम् 

नतु भुख्य मलमासाव्यापकत्वात् । अन्यथा बृद्धभ्यवहारे ममा 
चेभ्रादिद्ाब्दप्रयाग।नुपपत्तेः। या तु- 

वत्सरान्तगंतः पापो यज्ञानां फलन शरत् । 
नैकरतेयातुधानायैः समाक्रान्तो विनामकः ॥ 

इति ज्योतिःशल्रे तस्य नामश्नुन्यत्वाक्तिः सा विर्दमलिम्डुचाहि 

नामकत्वात् । विद्यमानस्यापि वा नाम्नस्तस्मयुक्तकमानहैत्वेनासत्छ. 
द्पत्वात्। मथ घा ब्रहमगुप्तोक्तमेष लक्षणं सुख्यं न तु ग्यासोक्तं क्षयेऽ्त- 

म्भवात् । अयिकस्य च षष्टिदिनात्मकत्वात् तेन चं येषादिसङ्कान्ति- 

सम्भधात् । तेन सम्भवन्ति मलमास्तस्य चेत्रादयः सक्चाः । अयथिकमाः 

सस्य मलत्व चायेक्यात् । अत पएव- 
गृह्यपरिशि, ५ वि 

मल धवृन्ति कटस्य मालं कालविदेऽधिकषम्। 



१५२ घीरमिन्रोदयस्य समयप्रकाक्े- 

पतस्व च नपुसक सक्च उ्योतिःशल- 
असङ्क्रन्तो दहि यो मासः कदाचित्तिथिदद्धितः । 
कालान्तरात्लमायाति स नपुलक उच्यते ॥ 

भत्र स्फुटमानागतासङ्कान्त पवाधिपासत्वेन ग्राह्यः । न तु मध्यम. 
मानागतः, तस्य अओतस्मासव्यवहारानुपयोगात् । तथाहि “न्द्रा 
यत्र ह्येते” हव्यादिवचनेन शुङ्गप्रति पदादेव शान्ताक्षङ्क्रान्तमासस्य 
विधिनेषेधयोग्घाधमासत्वमकषगम्यते । न च मध्यपमानागतासङ्(- 
स्तयो नियमेन शुङ्कपरतिपदादिद्शन्ताः। अस्य नियतो मवनकालो वधि. 
एसिद्धान्त दाश तः-- 

ह्वा्नशद्धिगतमातेर्दितिः षोडशभिस्तथा। 
ध({टकना चतुष्कण पतव्यकाञधमासकः॥ 

इति पुवा्ेमासानन्तरम॑त।वति क।लेऽतीते सति द्वितीयोऽधि 
मास मध्यममनिन मवरतीव्यस्या्थः | अत्रच वाक्ये दशान्तमासविव. 
क्षायां कष्णद्धितायाया घरिकाचतुष्टय गतऽधिमासोपक्रमः प्राप्नाति) 
अनियतोपक्रमावसानद्धानशरन्मासाववक्षायां चानियततिथ्युप्क्र- 
मर्वमिमासस्य प्रसज्यत । ततश्च(मययथाप्याघमासस्य शुद्खप्रातिष- 
दादिनिवमभङ्खपरसन्गः । तस्मात्स्फुरमानागतश्चुङ्कप्रतिपदादिदशा. 
न्ताखङ्धान्तस्येवाधिमासावेषयश्रातस्मात्तन्यवदारेषु उपयोगः । अत 
पवोक्त सिद्धन्तरिरोमण, अप्तङ्कान्तमासोऽधिमासः स्फुटः स्यादिति । 

स्फुटः=स्फुरमानागतः । मध्यमम्रनागतासङ्कन्तस्य तु ज्योतेःशा- 
खीयभ्यवह्ार पक्ोपयोगः । अय चाधिमाक्षान मभ्यममानागताधिम। 
सधान्नयतः । यानि तु “मासे त्रश्चत्तम भवेत्” हत्यादिवचनानितानिं स 
स्मवानिध्रायेण न तु निवतानि व्यभिचारस्य स्फुटत्वात् । क्षषमासस्तु 
दविस्लङ्ान्तिः श्ुङ्प्रतिषद्ादिश्वान्द्रः । '"द्विसङ्कान्तिमासः क्षयाख्यः कदा 

चित" ईइतिसिदन्तशिरोमणिदचनत् ' स च का्तक(दिषु जिष्देव भवात 

नान्येषु । यद्। चायं तदा वषमध्ये क्षयमासस्वाभवयताऽधिकमासद्वय 
मवति । अत पव चिद्धान्त्षेरामण।- 
क्षयः कार्तिकादिन्रये नान्यतः स्यात्तदा वषमध्यऽचिम।सद्वयं च । इति। 

वसे चात्र पूरवासङ्कान्तादिक चन्द्रमासद्वादशक न तु चेत्रादिकषम्। 

क्षयमासोश्तरचेश्रादिके षट्के कदाचिदपि द्वितीयाधिमासाललम्मवात् । 
तत्सम्मवकाङ्श्च तत्रैव- 

गतोाऽग्ध्यद्विनन्दमते चाककलि 

तिथीोभा्प्पत्यथाज्गाक्चषुरयैः। 



परलमासनिणंयः | १६४ 

गजाद्रधभिभुमिस्तथा प्रायश्चोऽ्य 
(?)कुवेदेन्दु वषः कचि द्रोकुभिश्च ॥ हति । 

अन्धयः=चत्वारः । अद्रयः=सश् | नन्दा=नव एषां प्रातिलोम्येन पातः। 
९७४ पमिर्भितेधरवेः पृ क्षयो जात दत्यथः। तिथयः=पञ्चदश्च। दशा-एका- 
दश १११५ एभिर्मिते कदाचिद् भविष्यत । भङ्ग षर् भक्षाः=एञ्च । सूर्याः 
द्वाद । पकत्र सव १२५६ । गजा=अष्ठा । अदयः-षखक्त । अग्नयःञ्त्रयः। 
भूः=फका ¦ पकनर १३७८ । कुः-एकः । वदाः चत्वारः । इन्दुः-पकः । पकमश 

१४१ । गवः=नव । कुः=पकः। पकश्र १९ । पाभपिन वष क्थिद्धव)ष्यती 
व्यथः । यय चख क्षयमासा मषगरावसङ्ान्तारत्यादमासलक्षणप्रयाज 
कसं इान्निदययुक्तत्वान्मासद्वयात्पमकः । अत एव रत्नमालयाम्- 

यत्र मान्त रविसङमद्वय ननन मासयुगर क्षयाद्वयम् । ईति । 
भत एव पृवसङ्ान््युपलक्षितस्य का्तिकदे सत्तर सङ्कान्त्युपडक्षि 

तमागश्ोषाद्यपश्चया पुथगवस्थानाभावत् दिसङ्ान्तः क्षय द्यु 
ख्यते । भन्ये तु- 

. मेषादिस्थ सवितरि योयो मासः प्रपृयते चाष्हः। 
चेश्रादिः ख तु विक्ञयः- 
इति वचनोक्तसक्षणानसारात् क्षये पूवराशिस्थे रवो दर्ान्त्यस. 

माप््यभावादुचररारिस्थरवावेव तरसमाप्तसुत्तरमासङूपत्वमरेत्याहुः । 
क्चयमासस्य अंहस्पतिसंश्नत्वं तत्पृवोंत्तरभाविनोश्ाधमास्योः सल. 
पाथिमास्रसक्ञत्वं चाक्तम्- 

बाुस्पत्यसंदहितायाम् , 
यस्मिन् मासेन सङ्कान्तिः सङ्कान्तिद्धयमेष च । 

संसपौहस्पती पतावधिमासश्च निन्दितः ॥ इति । 

अत्र पृथांसङ्कान्तद्विखङ्कान्तयाः संसपाहस्पतिसक्ञ, उत्तयासङ्ान्त- 

स्यायिमासस्वं क्रमेणासिघानादवगम्यते इति मदनरल्नः । सस्पश्चनम 

लमासः किन्त शदः उत्तर स्त्वशुदधः । 
पकस्पमिन्नपि वषं चत् दौ मासावयिमासको । 
पूवां मासः प्रकस्तः स्यापदरस्तु मलिम्लुच ॥ 

( १ ) एतस््रतिपाया सङ्खया! च व्यवधानकालव)धिका । कचित् गोकु भः १९ 

होमैः कुविदेम्दुमि (१४१) अर्थाव् कचित् १४१ वपः कविश्च १२२ वेपैव्येवधाने भ. 
वतीति भावः । तथाच पूर्वोक्त ९७४ सङ्खयाययां १४१ सङ्ख्याया मेलने १११५ जायते तत्र 

तन्मेलेन १२५६ जायते तत्र १२९ मेरे १३७८ जायते इत्यवधेयम् । 



१४४ वीरमिध्रादथस्य समयव्रकाशे- 

इति जाबालिवचनात्। यद्ाहिविनादिषट्क मलमास फकः अपरश्च 
चश्रादिषट्के तदा पूर्वस्य श्युदत्वप्रात्तेपादक वचनान्तरमपि- 

ब्रह्मसिदान्ते । 
चेश्रादवोड्नाधिमासः परतस्त्वधथिको भवेत् । 

ज्योतिःखिद्धन्तेऽपि--  , , क 
धरकन्यागते सू्वं ब श्चके षाथ धन्विनि। 
मकरे वाथ कुम्भे वा नाधिमास। विधीयते ॥ 

धटः=तुखा । न चेतद्वाकयद्वय कदाचिदपि तत्राघिमास्षपातामावपरम्। 
म।सः कन्यागते भानावसङ्कूान्ता भवेद्यदि । 

देव पिच्य तदा कम तुलास्थ कतुरक्षयम् ॥ 
इति पितामहादिवचनाविराधात् 1 ध्वं च ससपेस्य श्ुद्धत्वप्रतिपादनं 

विषाहादिष्यतिरिकक्चयादहादिश्राद्धादेषेषयम् । यद्रषमष्यऽयिमासयुभ्ं 
तत्र कार्तकादित्रतये क्षयाख्यः। 

मास्य त्याज्यामिद् प्रयल्लाद्विवादयन्ञोत्सवमङ्करेषु । 
हति ज्योतिःशल्नवच्नात् । 

इति म्रलमासखनिणयः। 

भथ मरमासे कार्याकार्यनिगयः । 
तन्र पैदनसिः- 

भ्रोतस्मासक्रियाः सवं ददरो मालति कीररिताः। 

तस्मात् अयोदृशे मासि निष्फलास्ताः पकीरसिताः॥ 
अश्र च ममाक्तस्य जयोद्शत्वं सङ्कान्तियुक्तश्चुडद्वाद शमासापे- 

क्षया नतु वास्तवम् अत्र यथपि सवा दव्युपादानात् सवैकम्मेणां 
निवृ्तिप्र्ततिस्तथापि-- 

हष्स्यादि सवं काम्यं तु मलमासे विषजेयेत् । 
इत्या दिवक्ष्यमाणवचनानुखारात । 
नित्यनैमित्तिक कयात प्रयतः सन् मलिम्लुचे ॥ 

इव्यादिप्रतिप्रसववचनभ्यश्च काम्यानामेव निन्राशः न तु निर्यनै- 
मिधिकानाम् । तेषामपि चानन्यगतिकानामेव सत्रायुषछठनं न सगतिका. 
नाम् । तथाच 
काठकगृषटे, 1 

मेऽनन्यगति कुयान्नित्यां नेमिसिक्षी क्रियाम् । 
हश्पतिरपि- 

निस्यनेमिरिके कुयात प्रयतः सन् म्िम्टुचे | हति। 
अनन्यगातक्षानि निव्यनेमिततिकानि उद्हतानि- 



प्रलभासे कायकायनिणयः। १४९ 

गृह्यपरिशिष्टादो 
अवषटूकारहोमादच पवं चाश्रयणं तथा । 
मलमासेऽपि कनेष्य काम्या षृ्टीर्च चजयेत् ॥ 

भवषट्कारदोमा=अ्रहोत्रोप सनवेदवदेवादयः। द् चा रष्धविषयम् । 
आरम्म दरपूणष्स्योरभ्निहाञस्य चादेमम्। 

इति मदनरले अःरस्मस्पेव निषघात् । पवन्दरोपूणमासा स्थाला 
पाकश्च । आग्रयण=वुराणान्नाङामे। पतषां च नित्यरषमकरणे परत्यवायश्चव 

गांदना बाध्यम् । अनन्यगानकत्व चनषां मलमासमध्ये विहितक।कसः 

मात्तः। दक्पूर्णमासादानां हि तत्तत्काटावद्िदधन्न जोवने निमित्त विहिताः 

नां मलमास एव कालस्मासिः। यषां तु ज्योतिष्टामादानां ।वाहितकाल- 

स्थ वसम्तादेमलमरास्तऽसमात्ति. शुद्धेऽप्यनव्त्तेस्तानि न तस्मिन् का- 

याणि । अत पवाग्रयणस्यापि मासद्वयात्मकवषाकालावेदेतस्य श्रुः 

मासेऽपि काललाभाव् वध्यमाणयलप्रासकत्तम्यतानिषेधक्वचनस्योप- 
पत्तिः । ददं चात्र निरूपयिष्यामः 
यमः- 

चन्द्रसुयेग्रहे स्नानं ध्राद्धदानजपादिकम् । 

कायाणि मटमासऽपीति । 
अत्र चन्द्रसूयंग्रहणं कपिरषष्ठ्याद्यलम्ययागापलश्चषणम् । 

रोते चालभ्ययोमे च स्तीमन्त पुसखवऽपवा। 

्तिमरीचिवचनन तत्रापि ममास कत्तव्यत्वप्रतातः । हद चात्र क 

ज्तव्यतावचनं तान्निति्तकस्य स्नानदेरेव न तु काम्यस्य कास्य नव 

कदाचनः इति निषघात् | 
तथा- ५ ह 

गर्भ वाधुषिके भदे श्राद्धकम्मणि मासक । 

सपिण्डीकरण निय नाधमास (दवजयत् ॥ 

तौश्रस्नानं जपो हासो यवत्रीदतलादामः । 

जातकर्मान्त्यकमांणि नवश्राद्धं तथव च ॥ 

मघात्रयोदज्ञीश्राद्धं घ्राद्धान्यपि च बाडश । इत्, । 

गे-गस्रसंस्कारे पुंलवनादो । वाधुषिके=वाधुषिकरृतरय बृदधग्रहण । 

भव्ये=तच्कृत्य भ्रातेग्रहण । माघ ध्रदक्मणि अपमावास्याश्रद्धद्। बड 

दाश्राद्धानामन्रव पृथगुपादानात् । 

जातकर्मणि यच्छ्राद्धं दशश्राद्ध तथव च। 

मलमासऽपवि तत्काये व्यासस्य वचन यथा॥ 

हा तेष्यासवचनेन दनञश्राद्धस्या(प प्ररमासरकनत्तव्यताप्रतातिश्च। यक्त- 

वी० सम १९ 



१९६ री रमिघ्रादयस् सम्रयप्रकाश- 

सवत्सरातिरेकेण यो मासः स्वात् श्रयोदशः। 
तस्मिन् जयोदशे भ्ाद्धं न कुयोदिन्दु सह्ये ॥ 

इतिकाधुमिवचनं तत् कात्तिकादिमासविक्नोषसम्बन्ध्यमावास्याविदि 
तफलविश्चेषाथेश्राद्षिषयम् । आमायामव सर्वकामा्थविहितकाम्यश्रा- 
खविषयवा। नतु नित्यदशेश्रद्धविषयम्। तस्य प्रागुक्तत्यासवचनात् , 

निध्यनमित्तिङ्ग कुयात् प्रयतः सन् मलिम्टुचे । 
तीथस्नानं गज्च्छायां व्रेतश्राद्ध तयेव च॥ 

श््यादिसामान्यवचनाच्च मलमासे कत्तव्यत्वप्रतीतेः । दक्षिणा" 
त्थस्तकखनिवन्धस्वरसो ९ प्ववम् । गोडास्तु न नित्यपदेनावद्यकत्तेवयपा. 
वणश्राद्धाप्रहणं तथा सति प्रेतध्राद्धादेरपि तत पव कत्तेव्यतासिद्धा 
तेषां पथग्प्रहणवेयथ्यापत्तः । किनत्वहरदःक्रियमाणस्नानसन्ध्यादि. 
परम् । अतश्च पषणश्राद्धस्य साप्रास्यतः प्रतिप्रसवामाषादुदाह्टतः 
कोथुमिवचनान्मरमासरे निबेध पव । यत्त॒ व्याघवचनं तत् पिण्डपितृ' 
यक्ञाख्यश्रद्धपरम्। 

श्न्द्रास्मां यत्र हूयत मासाद स प्र्ात्ततः। 

अश्रीषोमो स्मरतो मघ्ये घमा पितृसामको ॥ 
तमतिक्रम्य तु रवियदि गच्छेत् कदाचन । 
आदा मलिम्द्युचो केयो द्वितीयः प्राकृतः स्मरतः ॥ 

हतिल्घुद्ारीतवचने “समाप्तौ पितृलोमक्तौ” इत्यसिधाय तमतिक्र- 
भ्चेत्यनेन मरुमास्स्वरूपाभिधानावु पपितृविशिएट सोामदे वत्यपिण्डपितु- 
यज्ञस्य मलमासकत्तभ्यताप्रतीतस्तदकवाक्यतालाभाय व्यासवचनस्या 
प्येतत्परत्वौ चस्यादिव्याहुः । निव्ये=नित्यदाने । 

वचं चाहरहःश्राद्धं दान च प्रतिवासरम् । 
गोभूतिकदिरण्यानां मासेऽपि स्यान्मलिम्हुचे ॥ 

हतिमारस्यानुषारात् । वर्षे-प्रथमवपें । भदरद्रदम्=-अहरषशाे हिवमुद् 
कुम्षध्द्धम । तथा च~ 

क{थु(मः, , ॥ ५ न 

अग्वमम्बुघटं दद्यादन्नं चापि सुससञ्चितम्। 
सवत्छरे षिवृद्धेऽपि प्रतिमास च मासिकम् ॥ 

तथा च श्रिदाप्छोदकुम्भान्नदानान्येक माल्तिकमधिक भवति । अत 

पव-- द 
वरिष्ठः, सवत्खश्मध्यं यद्याधपासा भवनर् माप्षक्षाथं देनमक् 

बृद्धि नयेत । _. "0 
यसवत्र जौमूतवाहनेनाक्तम्-ममावास्यासतस्य तदाधेकरणक मासक न 
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मासबरद्धो व नीयं “क्षत्र रातिरकंणः, इति पू्वोदाह्ननेधुमिवचनादि - 
ति, तन्न । अदिमिन् घचने मा्िकानुपादाननेतस्य तत्परत्वे प्रमाणा. 
मावादु कतयुक्त्या पविणिषयत्वस्येव युक्तत्वात् , । तार्थस्नानम् आबरत्तम् । 
अनाब्त्तनिषधस्य वक्ष्यमाणत्वात् । तदपि तौथाधिक्ररणक तीर्थनि: 
मित्तकस्य निमित्तवक्नादेव प्राप्तेः। होमऽोपासखनदहोमो यवतीहिति 
छादिभिरिति द्रभ्यापाद्ानात् । जातकमरग्रहण नामकरणादिस्तस्कासेप. 
लश्चषणम् । तथाच माधवादाहतायां स्मृतो-- 

ध्रद्धज।तकनामानि ये च सस्कारसबत।ः। 
मलिभ्टुचऽपि कर्चव्याः काम्या दृएठीरच वर्जयेत् ॥ 

्राद्ध-जनननिमितच्तक जननसखमभिष्याहारात् । तस्य जातकममानङ्क- 
स्वेन तत्प्रतिप्रसवेन तस्याप्रतिप्रसवात् पृथगाभिघानापपत्तिः । जातक 
जातकमे । सस्काराचनिष्क्रमणान्नप्राङनाद्यो य चतुथादिमासविश्चेष- 
नियताः । यत्त॒-- =, , _ . 

नामान्नप्राद्यनं चौर विवाद मक्ञिषन्धनम् | 
निष्क्रम जातकमापि क्रम्य चषिसजेनम्॥ 
अस्तं गते गुरी युके बाट बद्ध मचिम्दुने। 
उपायनमुपारम्भं तानां नैव कारयेत् ॥ 

दति गग॑वक्षयं जातकमांदाना निषेधक्र, तन्मुख्यकाराङृतानां वेदि. 
तभ्यम् । तथा च स.एव-- , | _ 

नामकमोदिजत च वथाक्राडं समाचरेत् । 
अतिपात तु कक्तभ्यं प्रशस्ते मासि पुण्यदे ॥ 

अन्तकर्मनद्।हास्थिसश्चयादि । नवघ्राद=मरणदिनाच्चतु्थादिदेः 
नृत्यम् । 
बदस्पतिः- 

निव्यनेमित्तिके कुयात् भ्रयत; सन् मलिम्लुचे । 
तीथेश्चाद्धं गजच्छाया प्रेतश्राद्धं तयेव च॥ 

भत्र गजच्छाया त 
परमल्नतुया दद्यात् पतृण मधुना सदह । 

इायायां च गजेन्द्रस्य पृवंस्यां दाक्षिणामुखः॥ 
दतिविश्वामित्रोक्ता गजस्येव छाया ग्राह्या । न तु-- 

यदेन्दुः पिवृदैवत्ये हं सश्चेव करे स्थितः। 
याम्या तिथिभ॑षेत् साहि गज्ञच्छाया प्रकी््तिता ॥ 

इति तेनैवोक्ता । सुर्यस्य दस्तेऽवस्थाने कम्यासङ्कान्तेरवदवमावेन 

मटमालाक्लम्मवात् । द्।क्षिणास्या अप्येवम् । स्मत्तस्तु-- 
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१४८ वीरमिन्नोदयस्य समयप्रकाक- 

संहिकेयो यई मानु ्रसते पवेसन्धिघु । 
गजच्छाया वतु सा प्रोक्ता तच्च श्राद्धं प्रक्पयेत् ॥ 

इति वारादोक प्राह्येव्याहुः । अत्र दृााक्षिणात्यमतं गजच्छायादेः स 
गतित्व ऽपि वचनात्कतं्यता बोध्या । एवमनन्यगतिकत्वेन नित्यनेमे- 
त्तिकानां मलमासे कन्त॑व्यताक्ता । यानि तु सगतिकानि तानि नेत्यान्य 
पिनतश्च कायांणि। तानि च कानाचत् %ठरगह्यपापशिे दा श्चैतानि। 

सामयागााद््कमणि निच्वान्यपि म्रडिम्द्युचे । 

पुत्रष्स्याभ्रयणाधानचातुमास्यादिकानि च ॥ 
मदहाख्याटकाश्राद्धोपाकमाद्यपि कमं यत् । 
स्पष्टमासविदाषास्याविहितं वजयन्मले ॥ 

अत्र ह सामयागादेमांसद्वयात्मकव सन्तारिकःछिकसवेन शुद्धेऽपि 
विहितकारलामात्ल गातिकत्वम् । पवमन्यज्राप्यनु सन्धयम् । पूत्रेष्टिज।त- 
शिः । तस्या नेमित्तिकत्वऽपि चोषिविरोधाश्निमित्तानन्तरकाटबाघध ज। 
ते पर्वापसङ्कह वच्छुद्धकालोषलङ्ुःदस्य न्याय्यत्वात् सगतिकत्वम् । आ. 
ग्रयणस्य तु माक्दयात्मकषप।कालिकत्वेन स्पषटमव सरगादिकत्वम् । यन्त 
कत्तव्यताचचन तत् पुरणान्नाल।मावेषपयामत्युक्तं प्राक् । मह(खय।९- 

वक्ष्यते । काम्यान्धांप यानि शोषिवरोघाद्विलम्बं न सहन्ते यथा कार 
यादीनि तान मल्मास्ऽपे भवन्त्यव। 

नेमित्तिकानि काम्वानि निपतन्ति यथा यथा। 
तथा तथेव कायोणिनक्राटस्तु विध्रीयते ॥ 

इति दक्षवचनात् । अत्र नमित्तिक।(नि काम्यानीति सामानाधिकर 
ण्यम् तथाच दुःस्वग्रादिनिमित्तेन कत्तव्यतयापांस्थतानि काम्यानी 
त्यथः । श्ुद्धकाम्यानामपि वज्ञनमारम्भसमाप्त्योरेव । 

भचूथ। नामये मसरानतेषु मम खम्मताः। 
तानां चेव यज्ञानामारम्मश्च समापनम् ॥ 

हइतिवरद्मपिदन्तव् । अनु ्तिस्तु तच्ापि कत्तेभ्येव । 
प्ररन्धं कम यत् कश्चत् तत् कायं स्यान्मलिम्लुचे । 

इति तत्रेदाक्तेः । अत एच काम्यचातुम्मौस्यन्रतापक्रमसमाप्तिकाल- 
योर्मध्येऽयमालपाते तज तस्याविच्छदेनाचुष्ठानमुक्तम् । 

आधिमासनिपातेऽपि दछ्येष पव विधिः स्मृतः । इति । 

यत्तु- 
प्रचृत्त मलमास्रात् प्राक् यत्काम्यमसमाापतम् ॥ 
आगत मटढमाक्तऽपे तत्तमाप्यमक्तश्चयम् । 
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इति मलमास्चेऽपि कामस्यकम्मणः समानिप्रातिपादकं काठर्गृश्यं तत् 
स।वनमानापर्जाविषृच्छ्र चान्द्रायणादहीनसत्रादे षयम । कालमाधवोऽ 
प्यम् । हमाव्रस्ठु प्ररर्स्ममत्र कस्यकस्मणा मटमास्त एनषद्धम् । समा 

तिस्तु तस्य मलमासेऽपि कत्तव्येव प्रागुदराहतकरगगृ्यव् । यस्तु लमा 
पनमिति व्रह्मषिद्धान्तवचन समािनेषधः स मलमास एव मोदात् प्रार- 
ग्धस्य तस्य तत्रैव समापने दोषातिशयप्रद् नाथं £त्याद् । तवेषं सहं 
पत। वनज्यत्वे सद्ध प्रपञ्चाथ वचनान्युदाह्यन्त। 
ज्ये।ति१२राशरः-- 

अग्न्थाधय प्रतिष्ठां च यश्चद्ानवतान च। 
वेद बतव्रषोर्सगच्चूडाक्ररणमेव च ॥ 
माङ्गल्यमभिषेकं च मलमासे विवजयेत् । 
बाट वा यदिवा शुक्र चरद्धे बास्तमुपागते ॥ 
मलमास श्वेतानि वजयेदेवद् शनम् । 

अग्न्याधानं च प्रथमम् । अग्न्यनुगमनिमित्तं तु पुनराधान नेमि 
त्तिकत्वात् कत्तेव्यमद् । प्रतिष्ठाप्यपूवेव । चण्डालादिस्पशनिमित्ता तु 
पुनःप्रातिष्ठा तन्न कार्थव । यद्ञदानानि सगतिकानि । अगतिकानां 
प्रतिश्रसवाक्तेः । यत्तु- 

वापीकरूपतडागादिप्रतिष्ठां यज्ञकम च । 
न कुषान्मलमासेतु मदाद्ानततानिच ॥ 

हति नारदवचन महादानानामेव प्रातिषघः स प्रत्यवायातिश्चयार्थः। 
यस्व नन्त भष्टदेमादिजमितवाहनयुलपाण्यादिभिदानपदं महादानपरमतश्च त. 
षामथात्र निषेध त्युक्तं, तर्न । अन्येषामपि सगतिकत्वेन प्रतिषेधस्यो- 
चितत्वात् । 

अस्ते सखन्ध्यागते बाले भगो माक मलिभ्टुचे। 
द्धता।दशनं दानं महादानं विषजेयेत् ॥ 

इत्यादि रघुहारीतवचनेषु दानमहादानपदयोरूपादानेनोपसदहाराल्म्भ. 

वाच्च। न चेतपां निम्मुंलस्वं जीमूतवादनकारविवेकस्मतेपुस्तकादावु, 
पलम्भात् । तस्मात् प्रत्यवायातिरायाथमेव पृथङ्महादौननिषेध इति 

युक्तम् । अन्ये तु शषिवाधापत्तेरवदयकत्तव्ये दानाद् न्येषामेव प्रति 
प्रसषो न माद्ाननां तेषां पनर्निधारित्याहुः । नारायणोपाध्यायास्तु 
द्।नान्तराणि मुमुक्षोः फलामिसन्धिविरहेण कुवाणस्व मलमासेऽपे 
भवग्ति महादानानित् न तथा पुननिषघादिव्याहुः । त्यविन्तामणो 

तु दानमिलयत्र यानमिति पाठः । वेदव्रतानि मदहाना््नबतानि | 



१५० दारमिन्नादयस्य समयप्रकाश- 

ब्रषोत्समैः काम्य; ) ५५1द ट्ण च... : वदगनिकत्वेन निषेधा 
यागात् । मागर दन्यद्प्प यताहार : अनि पस भीमपरक्रमे-- 

अधिमासकं विषां यात्रा चूडां तथापनेयनादि । 
कुर्यान्न सावकाशं पाङ्गव्यं न तु विरोषेज्याम् ॥ इति । 

अच्र सरावक्राशमित्यननेव सिद्ध पुनर्विवादादिग्रहणं निवकाशत्वे. 
ऽपि प्रतिषघाथमिति स्मत्तः। अभिषका रक्षः स च प्रथमः। 

राक्ञाऽभिषकः प्रथमः शुद्धं कारं प्रतीक्षते । 
प्रत्याग्दिकश्तु नित्वत्वात् कालमात्रेऽपि वा भवत् ॥ 

इति मदनरलनोदाहतवचनाव् । षस्तुतस्तु द्वितीयादिरपि ममास 
निषिद्ध एव सर्गतिकत्वात् । वचनं तु शुक्रास्तादिकाठेऽपि कर्तन्यता- 
परम् । द्वद्रनमपि पुसणादद्श्क्तद्धानामनादद्वतानां प्रथमम् । 

अनादिदेवतां दष्टा शुचः स्युनैटमारभवे। 
„ मरमासेऽप्यनाव्त्त तीयस्नानं विवज्यत् ॥ .. 

इति स्कन्द्पुराणात् । अत्र हि पृवाद्धंगतनिन्द्पपिक्षितो निषेधो न 
स्वतन्त्रः करप्यः । यनानाृत्तपदस्य।त्तरजवान्ययादेवद रंनमावृ्तमपि 
निषिध्येत किम्तूपाङ्यतत्वाच्धजेदित्ययमेव । अल एव वर्तनविधौ 
तीथस्नानद्वदशनयोः समुञ्तत्वादपिशब्दापपात्तः। अतश्चोमयोरपि 
वजन क्रि ५ाकमत्वाविश्चषादनाडइत्तपद्।यम्याभयपरिच्छेद् कर्वोपपत्तर्देव 
द् शनस्याषपे प्रथमस्यव मलमास निषधः । किञ्चावुत्तदेववृश्चनानषेषे 
तावत्कालमनादिदेवतापृज्यनापत्तिः । न चेष्टापा्तः। 

अनादिदेवतार्चायथं कादोषा न विद्यत । 
नित्यास्वभ्यालयोगन तथेवेकादश्चीवनम् ॥ 

इति ज्योतिष्पराक्षरवचनविरोधापत्तः । अत्र चस्कन्दे तीथस्नानग्रहणं 
भ क @ 

तीधयात्रादंरूपलक्षणम् । सत पव तथियाश्रं विचज्ञयेदिति गाग्युवचने 
पाटः । अस्य ख प्रतिप्रसवो गयायाम् । तथाच - 
वायुर व स गयायां सवकाटपु पिण्ड दद्याद्विचक्षणः । ` 

अधिमास जन्मदिन अस्ते च गुखडयुक्रयोः ॥ 
न त्यक्तव्य गयाध्राद्ध सहस्थे च ब्रहस्पतो । 

सुत्यत्रतः-- 0 | 4 1 

वष घषर तु यच्छ्राद्धं मातापित्रामृतेऽहनि। 
मलमासे न कसतव्यं व्याघ्रस्य वचनं यथ।। 

मातापित्रारेत्युपलक्षणम् । नन वाषिकं घ्राद्धं मलमाक्ते न कार्यमि- 
स्येव विवक्षितम् । युक्त चतत् । “मासपक्षनिथिस्पृ ए” इति वचनेन तच 



मलमासे का्थाक्रार्थनिणयः। १५१ 

न्मास्तीयतत्तसिथीं विधानात् । 
स्पष्टमास विज्ञोषाख्याविहितं वजयेस्मरे । 
इत्यनेन निषधात् । यानि तु- 
प्रतिसं बर्सरश्राद्ध नाधिमास विदुवुधाः। 
जातक्माणि यच्छ्राद्धं नवश्राद्धं तथवच॥ 
प्रतिसवत्सर श्राद्ध मलमासऽपि तत् स्प्तम् । 

इत्यादिश्षातातपादिवचनानि तानि मलमासमृनानां पुनमलमास 
तत्रेव प्रत्याव्िकं काच न शुद्ध हत्यवपराणि । 

वश वष तु यच्छ्राद्धं म॒नाहे नन्पिम्लुच, 
कुयान्तत्र प्रमीतानामन्येषामुत्तरतर तु ॥ 
इति शातातेनैव विषयदानात् । 
मालम्हुच तु सम्प्राप्त बाह्यणा प्रियते यदि । 
ऊनामिधेयमासाऽसो कथं कुर्यात्तदाग्दिकम् ॥ 
यस्मिन् राशिगत भानो विपात्तः स्याहजन्मनः । 
तस्मिस्नव प्रकरर्वात पिण्डदानोदकक्रियाः। 
अधिमाल्त विपन्नानां सारं सानं समाश्रयेत् । 
स एव दिवखस्नस्य श्रद्धपिण्डादकादिषु ॥ 

इति व्यासवचनेनेकवाकयत्धाच्च। न चदं वचन मलमासमतस्य 
सोरेणेव मासेन सर्वदा प्रत्यान्दरककुसष्यतापरमित समयग्रकाशङ्ख- 
द्याख्यान युक्तम् । मलपाखमनस्याउदान्तरे कद्ाचिन्मृताहाप्राप्तो धा 

दलोपापत्तः । तस्मान्मलमासमृतस्य पुनमेलमासे तत्रेव प्रत्याग्िकं 
कायं न शुद्ध श्व्येव व्याख्या ज्यायसी बहुसतम्मता च । श्ुद्घम।समभर. 
तानांतु द्वितीयाद्यान्दिक शुद्ध पव कायं प्रथमान्दिक तु मर पव। 
तथाच-- 
हारीतः, 

अखङ्क्रान्तेऽपि कन्तव्यमान्दिक प्रथमं द्विजेः। 
तथेव मासिकं श्रद्धं सपिण्डीकरणं तथा ॥ . 
भसद्न्ते रवो मलमास हत्यफथंः। 

यमोऽपि- ध 1 2 
आाब्द्क प्रथम यत् स्यत्तत् कुवत मारुभ्लुच। 

त्रयोदशे त॒ सम्पात कुर्वीति पुनराभििकम् ॥ 
अस्याथेः। प्रथमानञ्यक मर एव स्यात् । पनरन्दिक द्ितीयाद्य।- 

ब्विकं तु यदि तदिने मलमासपातस्तदा त्रयोदशे शुदे कुर्वीतेत्थैः। 



१९२ शीरमिच्ोदयस्य समयप्रकाश्ो- 

छषुदारता११- 

भरत्यन्द् द्द माल काया वपण्डक्रया सुतः 

क्वचिश्चयादशे ऽपि स्यादादं मुक्त्वा तु वर्सरम्॥ 
प्रत्यब्दं दादश मासीत्यत्सर्गो मरुमासामषे। क्वचिद् द्वितीयाग्डि 

कदो जलमासपाते त्रयोदरे शुद्धे कायम् । आदाभ्द्कं मङमाकस्तपातेऽपि 
दादश पव मास कायमित्यथेः। यच मटलमासपात द्रवदश्चे माक्ष 
कसव्यत। न सवत्सरमध्ये मलमासपाते | तथाच सति द्वादशे माकि 
भूत तिथ्यल।मेन सपिण्डनानुपपत्तः। काततिकमुतस्याहिवन प्रत्याब्दक. 
प्रसङ्गात् । किन्स्वन्तिमस्येव म्रलमासत्वे अद्याम्दिकस्य तत्र कत्त. 
व्यता । तदयमथः: मखमासमतानां यदा कालक्रमेण कदाचिन्यातिमास 
पव मलमासस्तदा तदीयमाह्दिकं तत्रव कायम् । श्रुद्धमासम्तानां तु 
दितीयाद्याध्दक शुच पव प्रथमाध्यक तु मल प्वेनि | प्वेच- 

भ्राद्धायर्न सम्प्रतत माघमास मवच्द्यद। 

भाददय प्रकुर्वीन पवर कुवनन मुद्यति॥ 
हति वशिषवचन मासिकविषयं व्याख्येयम् । यानि तु "पासद्कवेऽपि 

तत्कायं व्याघ्रस्य वचनं यथा” '¶पितृकायणि चाभयः इत्यादीनि 
गाल्वादिवचनानि तान्यप्येवमेव व्यवस्थापनीयानि । 
कृथुभि 

वषवु द्याभिषकादि कन्तम्यमधिक्रे न तु । 
 वधनधिः=व्धापनं प्रतिवमर क्रियमाणम् । 
+ ^~ ५ € + + अधिमास न कत्तव्य भद्धमभ्युदयं तथा, 

तथेव काम्य यत् कमे वत्सरात् प्रथमादते॥ 
सपिण्डीकरणादुध्वं यक्कि्चत ध्राद्धिकं भवेत्! 
दष्टं च।प्यथत्रा पूव तन्न कुयन्मिरिम्टुच॥ 

अत्र चाभ्युदयनिषेध्रद्वारा तदङ्गकस्य चोदोपनयनदिरेव निषेधो 
दरष्टम्यः। “चूडां मौञ्जीवन्धन च'' इत्यादिप्रागुद्ाहतवाकयेकवाकय . 
त्वात् । तत्रापि प्रथमवत्सरसम्बन्धिमलमासकत्तब्यनामकमादिभयुक्तः 
माभ्युदधिकं मल पव कायमिति "कस्ररात्प्रथमादत' इत्यस्याथेः। 
कचिज्ञ प्रथमसरम्बत्सर सपिण्डाकरणोत्तरदिने क्रियमाणमाभ्युद्ाविक 

मरुमासेऽपि कायमित्यथमाहरुः । हेमाद्रष्त वत्छतत् प्रथमाहन इति 
सपिण्डीकरणादूध्वमिल्यत्रान्वेति। तथाच सपिण्डौीकरणादूष्वे यानि 

® 

प्रथमल्वरस्रसस्बन्धाच पुनमाक्लषकानि क्रियन्त ताति मटमास्तमप 
क(याण दृत्याह ॥ 



मलमासे कार्थाकायनिर्णय।। १५३ 

नि~ =. 
असङ्घान्तेऽपि कसव्यमाष्क प्रथं द्विजैः । 

तथेव मास्कं पव सपिण्डाकरणं तथा ॥ 
इति रघुहारीतव चन पृवेपद् सापण्डनोत्तरभाविपात्तिकश्चा द निषेधा. 

थम् । अनश्चतानि मलमासे कन्तेव्यानोव्या । अय च सपिण्डाकस्णा- 
लरभाषिश्रादनिषन युगादथधायचमिन्नावषयः । ततु मर्कमास पव 
कायाोः। त 

दश्हरासु नेत्कषश्चतुष्वपि युगादिषु । 
उपाकमाण खोत्सगं द्यनादणष्टं वृषादतः॥ 

शति वचनात् । अत्रहि वृष्रादत हइत्याभिधानादूवृषस्थरवावव 
दश्च, तुलामकरमषसिहप्वव युगाय दान प्रनतः । यश्च “ज्येष्ठ 
मासि सित पशन इत्यादवचनषु दशदहरादा खान्दमासवाचिज्यघ्रणवः 

पवश्रवण तद्गत्या लक्षणया सोरमासपरम् । अनश्च तुलादेश्थरवेः 
श्युद्धमासत अन्म्मवात मलमास पव युगादप्रप्तरनुन्कषासाद्धः । अत्र 
यत् उपाकमोन्सज्ञनयोरनुन्कषवचनं तत् छन्दागविषयम् । तषामव-- 

सहे रवो त पुष्यक्षं पहन विच्ग्द्बाह्ः। 
छन्दोगा मिालताः कुयुरु्सगे सच्श्कन्दसाम् ॥ 
शुक पक्ष च हस्तेन उपाकम।पराङ्ृकूम्। 

इति गग्यवचनेन सिहस्थ रवावुप्राकममोन्सजतविधानत् । सत एवं 
"घ वणेन श्रावणस्य! ईइव्यावाव।(दिवलायनघूत्र भ्राव्रणपदं न सोर्मासपरम् । 
बृषाक्षित इत्यस्य प्रलिद्ध सोरमासोपज्गीविच्छन्दोगपरत्वेनाप्युपप्तो 

श्र वणपदस्य लाक्षणिकत्वे प्रमाणाभावात् । अतः सामगान्येखपाकर्मो. 
त्सज्ञन मले न कायं । अत पब- 

उत्कषेः काटबुद्ध स्यादुपाकमौदिकमेणाम् । 
अभिषक्रादिच्द्धीनां न तूत्कष। युग वद्षु॥ 

इत्या क्किकतीयादिवचनानामप्युपपात्तः। अन्यथा सर्वैबामपि सोर 
मासो पज्ञीवने वंचन।नथक्यापत्तेः । तस्मादुक्तेव व्यवस्थुध्रयणीय। । 
यत्त॒ स्मृतिषङ्कद- 

भगुभागंवयोमेपद्य वास्मे षा बद्धंकेऽपि व। । 
तथाधिमाससंपमलमासादेषु दिजः ॥ 
प्रथमोपाशातिनं स्यात्छता कम्मावेनाशचजृत् ॥ 

इति वचनं तत् सामगानामेव प्रथमाप।रूतिनिषधकम् । माधवादयस्तु 

व्श्रासु नेति वचनस्थं वृषादित इति हेतुवचनमनाहत्य- 
क्षार लऽ २० 



१५४ वीरमिश्ोद्यस्य समयप्रकाश्ञे- 

प्रतिमासं मृताहे च श्राद्धं यत् प्रतिवत्सरम् । 
मन्वादौ च युगा च मास्रयोरमयोरपि ॥ 
यो गादिकं माक्षिकं च श्राद्धं चापरपाक्षिकम्। 
मन्वादिकः तेथिक्तं च कुयास्मास्सद्धयेऽपि घा ॥ 

इति मरीच्यादिवचनात् युगादिभाद्चस्योभयत्रकत्तव्यतामाहुः। ते. 

िकस्योभयश्रकसेष्यता तु यदेव तीथप्राप्तिः श्ुे मठे वा तैव श्रां 
कुयादितिद्यषस्था द्रष््या । वस्तुतस्तु मन्वादिवाक्येन वेरूप्यापसेः 
पतद्चनषखात् सौ्थध्राद्धमुमयनत्र कायम्नितियुक्तम् । भपरपाक कृ. 
व्णपक्षस्तामान्यानामसक मास्ये कायम् । मह्ाटयनिमिष्तश्य तु यवि 
घवणमद्रयारथिमासपातस्तवा- 

नभो वाथ नमस्यो वा मलमासो यदा मवेत् , 
सप्तमः पितृपक्षः स्थादस्यभ्रष तु पञ्चमः॥ 

हति नागरखण्डवचनेनाषादढातः सप्तमे पक्ष विहितत्वात् ममास 
निषधः स्पष्ट पव । यदा त्वादिवनस्याधिमास्स्व तदापि न कन्याख- 
म्वभ्चश्चान्त्या मलिनादवने महाखयः कायः किन्तु भाद्रापरपक्ष पव 
'“अन्यत्रव तु पञ्चमः" इस्यामेधानात् । न च कन्यायोगामाषे कथं तत्र 
श्राद्धमिति वाच्यम्| सकलस्य पश्चस्य कन्याक्षम्बन्धामावश्पे भादपत् 
ष्णपक्षस्य कन्याखङ्कान्तसूपशावर्थेन तन्न ध्राद्धस्यानुष्ठानं शाकयस्वा- 

त् । भते प्व-- [¢ र 9 #> € क. 

अन्ता यदिचा मध्ये यन्र कन्या रवघ्रजत्। 
स पक्षः सकलः पृञ्यः श्राद्ध तद्र विधीयते ॥ 

दति काष्णौजिनवचनेऽपि सकलस्य पक्षस्य कन्यायोगाभवेऽपि तत्र 
ध्रायमुक्तम् । शृल्पाण्यादिमते तु कन्यासम्बन्धानिरपेश्चस्य पञचमपक्षस्येव 

ध्रादकालत्वाघुक्तमव तत्र धाद्धानुघ्रानम्। यज्ञ तन्मते कन्यागताप 
श्प्चे सङ्का्क्रियमाणश्राद्धन्तर तत् कन्यागतापरपक्षस्य पञ्चमत्वा- 

सम्भधारप्खिनाग्विन प्राप्तमपि वक्ष्यमाणवचनानुक्लाराक्लागतापरपक्ष 
पव कायैम् । वस्तुनस्तु कन्यागतापरपक्षश्राद न पञ्चमपक्षश्रङादेन् 
माद्धमेदे विधिक्रद्पनागौरवापत्तः। पञ्चमपक्षस्य “अन्ते षा यदिषा 
मध्य" इति वचरेन कन्थोपलाक्षिवस्येव श्राद्धकाटेव्ववरतीतेश्च । न च 
कन्यासम्बन्धाभावे पञ्च प्रपक्च धादकरणापात्िः । तस्मिन् कन्यासम्ब- 
न्धस्यावदहयकत्वात् । श्रवणभादयोर्हिं मखमासस्वे पञ्चमपक्षस्य कन्या. 
सम्बन्धो न मवत् । वदा च लप्तप्रपक्चस्य विहितत्वात् कन्यापरक्षित 
पव श्राद्प्राततिरेति न कापि क्षतिः । यदातु आद्िवनस्य मिनस 



€ मलमासे काघाकायोनणयः | १५५ 

तापे पञ्चमयक्षस्य कम्यासम्बन्धोऽस्त्यव अमाबापेव कन्याप्रवेशात् 
तन एकमेव श्र द मिति युक्त बहुसखम्मतं च । तदपि चादिवनस्य मिन 
त्वेभपे कभ्याोपलक्षितस्य मुख्यस्यैव पञ्चमपक्चस्य खामात्तत्रेव कार्यम् । 
यन्त- 

॥५। 

मासः कन्यागते भानावसङ्कन्ता मवेद्यदि | 
देव पित्य तदा कमं तुलास्थे कन्तरक्चयम् ॥ 

इति ज्योतिःपितामहवचन तुखास्थरषो कत्तर्यत्वबोधकं तन्महाखयाति 
रक्तताहिपाक्रादेश्रद्धपरम । अथवा महाङखयस्य “्याददुद्ुश्च कद दान. 
मति गाणकलेऽपि विहितत्वाद् गोणक्ालम्रान्स्या मरलिनारविने क्गि 
वमाणस्य निषदघद्वारा तुलास्थरवोा कत्तभ्यतावाधकम्। यत्त कालद्र्शेन- 

आभ्वोादकुम्ममम्धादि मदहाङययुगादिषु । 
दत कत्तन्धचु म्रददखयपारगणन कृत तत् मदडखयख्यताथपयम् । 

माववसम्मतेाऽ्प्ययपथः । अत्रच ज्योति! पितामदरूवाकय द्वस्यापिकन्याक्ष 

सष्यस्य तुरखायां कत्तम्यत्वप्रतीतेदगांस्थापनारिकमपि ततैव कायम्। 
यदुक्तम- 

ज्योतिषे, क >~ भ _ ® क ^~ १ (३ 

सम्पूर्णे मिथुनेऽथिको यदि मवेन्मासस्तदा ककर 
हात बुख्यति बुदिचके स भगवान् मासेशहचतुभिहरिः। 
कन्यायां तु शचीपतिः सुरगणवन््स्तदोत्तिष्ठते 
दुगा चेष तुखागम समधिकं शषास्तदन्ये सुराः ॥ 

परिशिष्टेऽपि- 
द्विराषादे समुत्पन्न ककटे कायम हरा 
आखरण्डलस्तु कन्यायां तुलायां पावती तथा ॥ 

दिसयषाददहचात्र- 
मिथुनस्थो यदा भानुरमावास्याद्धयं स्पृशेत् । 
द्विराषाहः स विज्ञेया विष्णुः स्वपिति ककंटे ॥ 
दतिषवखनाक्तो मुख्य पव प्राह्यः। 
माघवाद्येष षट्ष्वेकमालसि दशद्धय मवेत् । 

हिराषाहः स विह्ञय- 
इस्यादिस्तु गोणोऽश्र न ब्राह्म इति बहवः । 

षयमासश्रृतस्य प्रत्याद्िक विरषा- 
हेमाद्रौ भविभ्ये 

तिथ्यथें प्रथमे पो द्वितीयेऽद कथात्तरः । 

मासाविति बुधेिचन्त्यो क्षयम।सस्य मध्यमो ॥ इति । 

आण्दिकवदधोपनेऽपि क्यम् । 
इति मलमापे कार्याकषायनिणेयः । 



१५६ धीरमिश्रोदयरय समयप्रकाशे- 

भथ गदणुकादिमौढथादो कायां्रायनिणेयः । 
बहस्पतिः- 

बाले वायदिकषा वृद्धे शुक्रे षास्तं गते रवौ। 
मलमास श्वेतानि वजेयदेवदशनम्॥ 
अनादिदेषतां दष्टाश्च स्युन्टभागवे । 

मलमाक्षऽप्यनब्रत्तताथयात्रां विबजयव् ॥ 
आचूुसतीथदोषामावमत्रन त्ु फलमिति मित्राः तन्न । बाधका 

भाषाव् । 
लष्षोऽपि-* 

नीचस्थे वक्रक्षस्येऽप्यतिचरणगते बालब्द्धास्तगे वा 
खन्न्यासो द्बयान्रानतनि"मिधिः कणेवेघस्तु दीक्षा। 
मौज्जीबन्धोऽङ्गनानां प्रतिनियमविधेर्बास्तुदेवप्रतिष्ठा 
वन्याः साद्ध्ः प्रयल्लात् त्रिदशपतिगुरौ सिहत शिस्थितेच॥९ति। 

अस्य।पवादो ब्रह्म-- 
मुण्डन चोपवासं च गोतम्यां सिहगे रवो । 
कन्यागते तु रष्णायां न तुं तत्तीरवालिनाम् ॥ 

बास्यादिटश्चषणान्युक्तानि बद्यिद्ान्त- 
रबिणासर्तिरन्यषां ब्रहाणामस्त उच्यते। 
ततऽ अक् बाधकं मःङ्य।दृध्वे बाद भ्रकी्ततम् ॥ 

पतत्परिमाणमण्युक्तं तनेव- 
पक्ष प्र।ग्दिद्धि बृद्धत्व पश्चात्पश्चदन कषः। 
शेश प्राक तु पञ्चाहं पश्च,दशदिनं स्प्रतम् । 
शेश वाद्धेकं पक्ष प्रक् पश्चास्च बृहस्पतेः ॥ 

बहईसपत्येऽप- 
प्राकपदचादुदितः श्युकरः पञ्चलप्तदिन शिद्युः। 
विपरीत तु बृद्धत्व तद्वदेवगुरारापे ॥ 

@ ५ 

अत्र परिमाणविरोधे देशमेदादापल्छता वा म्यवस्था । अत पव- 

भिरि | ४ [५ भ भ € 9 क 

ष्वा वाशाताः काला ये बास्वे वाद्धकऽपि च। 
प्रह्यास्तन्नाधिकाः शेषा देश्चमेदादुतापदि ॥ 

देशमेश इच गर्ग्गेक्तः । 
| 1{1// 9 

ध्युक्रो गुरः प्रार् परतद्च बारो 
विन्ध्ये इद्षाधश्तिषु सप्तरात्रम् । 



् [ (कद 6 क [4० श्राद्धकालनिणयेऽपावास्यानिर्णय ¦ । १५७ के 

वङ्गेषु हणेषु च षट् च पञ्च 

| शष च दशे देनं वदन्ति॥ 
गङ्ाणां विशेषो वायुपुरगे- 

गङ्गायां सवेकालेषु पिण्ड दद्याद्रचकश्चणः । 
यधिमाक्ञि जन्मदिनि भस्त च श्ुदश्चुक्रयाः॥ 
न व्यक्तऽय गयाश्राद्धं सिदस्थे च बृहस्पतौ । 

तथा 

गोदायी गथायां च भरले प्रहणद्धये । 
सुरासुरगुरूणां च मोढ्यदाषो न विधते । 

प्रहणग्रहणनिमित्तकङ्करक्षिजय जादो । अत पव लः 
उपप्लवे शातलमानुभान्वार्य(दये वा कपिलाख्यषल्याम् । 
खरादुरेज्यास्तमयऽपे तीर्यं वात्राविधिः सङ्क्रमण च शस्तः॥ इति । 

€ गदयुकर दिमोव्य।देनिणयः । 
भथ त्रद्धशङः। 

त्र ताषवमावास्या काटः । तश्र शातातपः-~ 
दश्ेधाद्धंतु यत् पाक्त पार्वण तत् प्रकीर्तितम् । 
अपराद्कि पित्णां च तन्न दानं प्रश्चस्यते ॥ 

५. च क € ७ अ व भ को पक्षान्ते निवेपेत्तभ्यो ह्यपराह तु पेवकषम् । 
कात्यायनः 

।पेण्डान्वादायक धाद्धं क्षीणे राजनि शस्यते । 
वासरस्य तृतीयश्ये नातिक्लन्भ्यासमीपतः॥ 

पिण्डान्वदायेकसश्च। चतस्य पिण्डपेपृयश्नात्तर क्रियमाणत्वात् । 
भत पएव- 
मनुः 

पिवुयक्षं तु निवेद्य विप्रखन्द्रक्षयेऽञ्निमान्। 
पिण्डान्वाहार्यक धाद्धं कुयम्मालानुमाल्लिकम् ॥ 

( अ० द"छा° १२२) 

अपराहश्चात्र तधाविमकरिनवृतीयांशः। वासरस्य तृतीयंऽ्दा श 
त्वाभिानात् । चन्दक्षमे=अमावास्यायाम् । न च पितुय्ञपदेन- 

पितृयज़्ं तु नित्य तपणाख्य द्विजोऽच्चिमान् । 
पिण्डान्वाद(्यक कुयाच्छ्।दमिन्दुक्षये खदा ॥ 

इति मस्स्यानुखारा सपैणमेषोख्यते न तु पिण्डपितुयनह्न हति वाच्यम् । 
मनुष्चने पितृयक्पदेन तपैणस्य प्रहणे पिण्डान्वाहायपदस्य नामधेय. 



१५८ वीरमिन्नोद्यस्य समयप्रकाशे- 

त्वानुपपत्तेः । तद्धि तत्प्रस्यन्यायेन नामधेयम् । न च पिण्ड पितृयशो. 
तरकाटत्वस्याविधाने तत्छम्भवति । तेन पितृयक्नपद्ं पिण्डपितृयश्च- 
परम् । माप्स्यवचने तुं पिवुयन्नपदेन तपणमेवोच्यते । तच्च न मेषातिथ्यु 

कत पञ्चपहायक्च।न्तगेतपितृयक्षङ्पं तपण वस्य श्राद्धदिने प्रसङ्गाकडः 
त्वन तत्पश्चाद्ध(वाकेधानायुपपचेः । किन्तु जलतपेणमेव । तत्पश्चाद्ध।- 
वोऽपिच यद्यपि घ्नातस्य भाद्धवेधानात्तपणस्य च स्नानाङ्गत्वात् 
प्राप्त प्व तथापि- 

पिवय्नस्तु तपणम्। 
ध्र्ध वा पितृयक्लः स्यात् पिञ्या बद्िस्थापिव।। 

दति वचनोक्तत्निप्रकारपितृयक्ञप्ापो जलत्प॑णपुनवेचनं सान्निकस्य 
भा दिने पिचुयन्ञान्तरन्यावृस्यथोमेति गड।; । अन्ये तु स्नानप्रयोगान्त. 
गतस्य तपेणस्य कातीयानामेव प्राप्ेरन्येषां स्नानप्रयोगान्तभावे प्र 
माण।मावात् प्रसज्येत कदाचिच्छ्रद्धोत्तरं तपेणम् । अतश्च तान्ञयमाः 
थेत्वे सम्भवति परिसङ्कध।िष्ययोगास्जरूतर्पणोत्तरभाव पव मल्स्यपुरा- 
णवाकये नियम्यत हत्याः । सवथा मनुवाक्षये प्वितृयन्नश्ब्डः पिण्डपितु. 
यश्चपर एष । अतश्च तन्नमित्तकमव ददोश्राद्धस्य पिण्डान्वाहायकस- 
माख्यानमिति सिद्धम । तारश्च चतत् प्िण्डपितृयक्षाचिकरारणः कला 
भ्निकस्थेष सम्भवतीति ताह्रिषयमवेद छन्दोगपारेशे्टव चनं मनुवचनं च । न 

तु सवैविषयम् इतरान् प्रति तत्लषमाख्यासम्मवात् । अत षप 
व परेशेशेक्तं वासरतृतीययांशरूपाऽपराह्नः पिण्डपितृयक्षाधिकारिण 
आहिताग्नेरेव । “नातिसन्ध्यासर्मापत' शत्यपि च दिनान्लमुहत्त 
पव त॒ भ्रति निषिध्यते न तु सायाहरूपखिसुहततः। । सथा. 
त्वे पञ्चममृहुत्तात्मकदिनतृतीयभागरूपापराह्मष्येऽवशिष्टयोरेकाद श- 
दाद शयोः पिण्डपितयक्श्राद्धयाश्नुष्ठानासम्मकवात्। पिण्डपितृयश्- 
श्थापि त्रधाविभक्तापराह्न पव विहेतस्वात् । पतन “'नातिसन्ध्यासमी- 
पत इत्यस्य सायाहनिषेधपरत्वमिति माधवोकनिरस्ता । अयं ख परि 

दिथेक्तः काट वेंधर्यषां चन्द्रदशनवति भ्रतिपदिनि दर्यँटर्निषधस्तषा- 
मेवेति परिशिश्प्रकाशकारः । तेन ताहशायुष्ठानकन्तून् सा्चिकान् प्रति या- 
गक्राङाद्चुरेधनंमावास्या परिशिष्टाजुखारेण णीयते । तत्र ख भधा 
षिमक्ापसाह्न एव कारः चन्द्रक्षये तु प्राशस्त्यमात्रं क्षीणे राज्जनि 
शध्यते» इति वचनात् । चन्द्रक्षयश्च तत्रेवोक्तः-- 

अष्टमेऽशे चेतदहश्याः क्षणो भवति खम्द्रमाः। 

ममावास्याश्मेऽशे च पुनः किल भकेदणुः ॥ शति । 



भराङकाटनिणेयेऽमावास्यानिणथ ;। १५९ 

क्षीणः=चतुथेम्गोनकलावरिष्ः । तथेवात्र परमसुकष्पतामिधना. 
त । अमासप्तमांगे च कत्लक्षयः तेनाभयं क्षयज्ञष्दवास्यम् । मार्मर्शाषः 
ऽ्येष्ठामावास्ययोस्तु अमराष्टमांज्ञ प्व क्षय इस्युक्तम्- 
तत्रेव, ू हि 

आघ्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत् | 
विक्षोष आभ्यां घ्ुवते चन्द्रवारविदो जनाः ॥ 
अत्रेन्दुराद्ये प्रहरेऽतिषघ्रुत चतुथभागोनकरावारिष्रः | 
तदन्त पव क्षयमेति कृत्स्न एवं ज्यातिश्चक्रषिदा वदन्ति ॥ 

भ।भ्यम्-अनयाः । तदन्त एव अबान्त प्व । मटमासयुक्तार्र त्वनया. 

एव क्षय दत्युक्तम्-- 
तत्रैव 

यस्पमिश्नष्दे दादशकश्च पव्ययस्तस्मिस्ततीयापरेहदयो नापज्ञायतत। 
पव्योप्रास्तः। तृतीयया चतुथमागानत्वात् जमागमाचावशिष्ठया 

कलया परिहदयोाऽनयोरपि अमावास्ययोराद्ययमि न जयेत किन्तु शत. 
रमासघदश्रानयोरप्यामावास्ययोः क्षय इत्यर्थः । अत्र पोणमःस्यन्तो ज्ये. 
प्रमागशीषाविति परिशेष्टग्ररमशकारः । तदेवं बधाविमक्तापराह्न पव 

मुख्यः कालः । चन्द्रक्षये तु प्राज्ञस्त्यमात्रमिति सिद्धम् । अत्रापराह्न- 
ग्याप्तो त्रिसुषहत्ताधकचात्तक्षयाभावेन दिनद्वय तद्यापितदस्पशक्चय- 
योरसम्मवाच्चत्वार पव पक्षाः पूर्व्ुरेव परद्यरेव वा कात्स्यनेकदे- 
हान वा तद्यापिः। दिनद्रयेऽपि साम्यन वचषम्येण वा तदेकदेश्शस्येष 
व्याप्तिरिति । तत्रेकास्पन्नव दिने ऊत्छलक्रारष्यात्तिरितरदिन सदस्पर्यन 

पकदेशष्याप्स्या वा भवति तश्र तदस्पक्चतुदह्यपेक्षयामावास्यायाः 
साम्येन वद्याक्षयेण वा । तत्र या तावत् पूवद्यरव कर्स्नकाग्यापिनी 
परेश्च तदेकदेशमपि न स्पृशति सा पूर्वव । यापि तांइद्येवोत्तरत्र तदै. 
कदे शाभ्यापिनो सापि पूरव । परं यदि यजनीयादिने चन्द्र हन।दकदेश. 
बयापिदिन पव यागः। यदितु तिथिवृ्या चन्द्रादशेनात् प्रतिषेष 
यागस्तदा पकरेहीव्यास्िदिन पव कायम् । अन्यथा त्रय[णामन्वाधा 
नादीनामककालत्वानुपपत्तः । गोमिलमाष्यस्वरसोऽप्यवम्। या तु पूवद 
कदेशाव्यापिनी सा सुतरां पएषा। 

यदा चतुद्ंशी यामं तुरीयमनुपूरयेत् । 
अमावास्या क्षीयमाणा तदेव श्राद्ध मिष्यत ॥ 

हति परिशिष्टवचनश्च। यातु पर्ुरव कृत्स्नकाटव्यापिना पृषद्यस्त 

देकदेशस्पश्चन तदस्पर्धन षा विद्यमाना सोत्तरष । या तु दिनद्कयेऽपि 



१६० वीरमिच्रोदयस्य लमयप्रकशो- 

वैषम्येोकदेशम्यापिनी सा येवाधिका सेव ग्राह्या। यातु दिनष्ठये 
साभ्येक्तेकदे शाव्यापनी सा यदि क्षयण तादश्नी तदा “यदा चतुर्दशी. 
यापन" इति पूवाहृतक्षीयमाणवाक्षयात् पूर्वव, यदितु वृद्धा तादृशी 
तदास्तरा । 

घैमानाममावास्यां ठमेच्चेद परेऽहनि । 
यामद्गानधिक्राग्वापि पितुयज्ञस्तततो भवेत् ॥ 

इति परिषिष्टव्मान् । चन्दवदोनाद रोनकृतस्नयोरपवादस्तु पचम. 
चोरः । पथ यदा साभ्यन ताशी तदापि दश्नाददीनकृत एव निणयः ) 
चद! ख केषुचत्पक्षषु चतदशीमिश्रामायामनुष्ठान प्राप्नाति तदा यदि 
ज पाप्रतीक्षया सवानुध्रान सम्भवति तदा सा प्रतीक्षणीयानो चच्चतु' 
दहयामपि समनुष्ठयम् । 

थ निरग्निकनां खाग्निकानामपि एकदिने त्रितयानुष्ठाननियमरहितानामापस्तम्बा' 
शवालयनादोनाममावास्यानिणयः । 

अन्न च पञ्चघाविभक्तापराह्व्यापपिना ग्राह्या । दिनद्वयेऽप्यराह्. 

व्याप्तो क्ये पृवो ब्रद्धौ साम्ये च परा। 
अपराधास्यातु याहि स्यादपराहृदयेऽपि सा। 

क्षये पूवा परा वृद्धौ साम्यध्पि च परा भ्मूना॥ 
हतिमाघवोदाहनचचनात्। क्षयादयश्चा् परानिथेरेव । त त्िथरवातिके- 

चित् । दिनद्वये साम्यनेकदे शग्याप्तावप्ययमव निणयः। दिनद्वयेऽप्य- 
वराह्कस्परिन्यां तु साश्नानराग्मकमदुन व्यवस्था| 

अपराहृद्वयाव्यापी यदि दक्ास्ताथक्षय। 
सगहिताश्चः सिनीवाटी निरगन्यादेः कुटूः स्ना ॥ 

दति जाबायिवचनात् । आदि शब्दन च स्रदद्रवाश्रहणम् । 

ख्ोभिः शदेः कुहः काया तथा चानाञ्चकेद्धिजः। 
इतिलेगक्षिवरचनात् । अ।हनाश्चिपद् चात्र स्मासताप्नरप्युपलक्षण- 

मिति मदनपारजातः । सिनीवाद्याद रक्षणमुक्तम्- 

व्यासेन, 96 

शुष्रयन्दरा सिनीवाली नष्टचन्द्रा कुहूः स्म्रता । हति 
देमादिस्तु निसन्नः कुतुपक्ारष्यापिनी ग्राह्या, दिनद्ये तद्याततौ क्षये 

पदैव साम्यद््योस्तृत्तरेवेल्याह । =. , 
इस्यनावास्यानिणयः । 

अथशछाकालनिणयः । 

तत्रालायनः-हेमन्तिशरयोश्चतुणामपरपक्षाणामष्टमीष्वषटक्षा इति 



भ्राद्कालेऽकाकालनिणयः। १६१ 

देमम्तशिशरौ ऋतु तो चात्र दशोन्तमागादिचतष्टयमासङूपो। 
अपरपक्षाः=कृष्णपक्चाः । चतुधिति च मरखमासेऽनुष्ठाननिषेधार्थम्। रए 
तदुक्तं भवति -मागरीषांदिचतुषु मासेषु कष्णा्टम्यश्चतस्लस्तास्वष्ट. 
काः कत्तभ्याः । भष्टका हइत्येतखचाञ्चलायनमते श्राद्धहोमयोः काल्यायनमते च 
दोममान्नस्य नामधेयम् । अ्रमीष्वष्ठका इच्युन्पत्तिवधो काले अणए्टकार- 
पकमविधानात् । “अष्टका पितदेवस्य"इत्यताऽपि प्याकरणात् कम्मपर. 
त्वम । पवश्च यद्यपि याक्ञवल्क्ये “अमावास्याषएका” इत्युपक्रम्य “श्राद्ध 
क!लाः प्रकीर्तिता” हइत्यत्रापाततः क।लवाचकोऽप्यषएटकारशनल्दः प्रतीय. 
ते । तथापि स "द्रऽ्यं ब्राह्मणसम्प(सः' हति बदादवलायनोक्कतस्य काः 
खस्य लक्षणया बोघकः। 

पष्रपुरणि ठु, 

प्रीघ्ठपद्यष्ठका भूयः पितृलोके भविष्यति । 
्व्यनन याद्रपद्ङ्ष्णाच्रम्याम् अपराव्यषटकरा उक्ता। पवञ्चं घव 

पञ्च अष्टका शति सिद्धम् । आश्वलयनस्वु भाद्राष्रकाया माध्यावषमिति 

सश्चान्तरं पर कृतवान् । तत्रच अषएटकाचम्मातिदेशादणए्कातः कमी. 
9्तराम्रतिभाष्यक्रारादिमिव्यांख्यातम् । पवञ्चाखलयनयेमाद्ररुष्ण।छ्- 

म्यां पौराणाष्टका माध्यावषे च तन्त्रेणाचु्ठेयामिति न्यायाकेदः । गोभिल. 
स्तु “चतुरको हेमन्तस्ताः सवाः समांसाथिकीषत्,' इव्याभेधायात्रे अ. 
एक पक्षमप्युक्तवान् । चतुरष्टको हेमन्त हव्येतश्च तरकतुः सवःछर इत्ये 
तव्पक्षामिप्रायण । यदवा "हेमन्ताकचिशिरयोः समासेन'' इव्यतः पञ्चत्तुसखंव . 
रसराभिप्रयेण बोध्यम् । विष्णादिस्मृतो यत्र॒ तिख्रोऽपए्कास्तिसराऽन्वष्टका 

हव्येतश्नयाणामुपादन तत्र तद्धमन्तगतानामेव ! अव्यवधानेन ताललामत्रो- 
पस्थितिखम्भवात् । यद्यपि- 
ब्रह्माण्डपुराणे- 

पन्या तु प्रथमायां च शाकः सन्तपयोत्पतन्। 

प्राजापत्शं द्वतीयायां मांसे; शुद्धेख तपयत् ॥ 
वेश्वकैग्यां तृतीयायामपृपेश्च यथाक्रमम् । 
वषोसु मेध्यशाकेश्च चतुथ्यौमेत्र सवेदा ॥ 
ह्त्यत्र मासषि्ाषो नाक्तस्तथापि- । 
पोषे छृष्णा्टकायां तु राकः सन्तपयेत् पितन् । 

दतित्रह्मपुराणवचनान्तरात् पोषरृप्णाष्टकायां शाकसन्तपणोक्तेः पौ. 
षमाघफास्युनगता एव तिस्र उक्ता भवान्ति । कृमपुरगे तु पोषादिगा पव 
तिसखर इति स्पष्टमु्तम । 

81० स०्र२१ 



१६२ घीरामेओोद्यस्य समथप्रकाश- 

अमावास्याषटकास्तिखः पोषमासादिषु त्रिषु । ६ति। 
पौषश्चाच्र शङ्ादिमासामिप्रायेण । 

आग्रहायण्यतिक्रान्तो रष्णास्तस्नो ऽषटकास्तथा । 
इतिविष्णुधर्मोततरात । पवं च ब्रह्मपुरणविष्णुधरमेत्तरयोः फाल्गुनकष्णाष्मीः 

ग्यातिरिक्ता देमन्तक्चिशिरयोस्तस्नः उक्ता इति । ब्रह्मवेवत्तवायुपुराणयस्तु ~ 
पुचरदानाय मुल स्युरषएटकास्तन्ल प्व च। 
कृष्णपक्ष वरिष्ठा हि पृवां चन्द्री विभाभ्यते ॥ 

प्राजापत्या द्वितीया स्यात् तततीया वश्वदषधिकी । 
भादयापृपिः सदा कायौ मांसेरम्या मवत्तथा ॥ 
शाकैः काया तृतीया स्याद्ष द्रव्यगतो विधः । 
या चाष्यन्या चतुर्थी स्यात्तां च कूयाद्िक्षषतः ॥ इति । 

यद्यप्यत्नापि मासो नोक्तस्तथ।प्यञ्र शाकाषकात्वेनाक्तायास्तृती 
यायाः-- 

शाक तु फाद्गुनटम्यां स्वयं पलन्यपि वा पचत्। 
ह्यनेन फादगुना्टम्याः शाकाटकात्वेन प्रत्यभिक्नानन्मागेश्ीषी 

ए्कापरित्यागन तिर उक्ताः भ्या चाप्यन्या चतुर्था स्यात्'' इत्यनेन 
भादरृष्णाएम्यवा्मिहना । 

वपासु मध्यश्ाकेश्च चतुध्यामेव सबदा । 

दत्यत्र तस्या पव चतुर्थस्विन परमरलात्। अन्येतु मागृष्णाघ 
मीमारभ्य तिलः एव च पूरवोदाहनव्रह्मण्डपुरागकवाकयतासम्भवेनेकश्ु 
तिकद्पनाराघवे सरति पृथक श्रुतिकद्पनमनुचितमेव । चतु्थीतुभा 
द्रृष्णम्येव न तु फाल्युनरृष्णाटमी कथमन्यथा “पतास्तिस्न “हयं 
चतुथा हत व्रूघात् । गामरवत् प्रथमत पव चतस्र शतन वददिति। 

तदव पाराणमतेऽपि वषे चनस्नाऽ्षटकाः कायाः अशक्तो तु “एकस्यां षा” 
हत्यास्वलायनसुत्र।क्तेका पुराणोक्ता च भद्रकृष्णा्रमीतिदढे। तत्रापि 
सुत्रोक्तासु फाल्गुनाप्रम्यव | "या माध्याः पौणमास्या उष।रष्टात् शषटका 
तस्यामष्टमी ज्येष्ठया सम्बध्यते तामेकाष्टकत्याचक्षत” शत्यापस्तम्बेने 
कस्या पव फाद्गुनाटम्या उक्तत्वात् । धष्टका दिनद्वयसम्बन्धात् । सा 
प्रकारद्वयेन व्याख्याता तद्धाप्यफ़ृता मरुमाक्तत्वेन खण्ड तिथिसस्वेन व। 
ज्येष्ठया सम्बध्यत इति प्रदद्येनार्य न तु यदेव ज्यष्ठायुक्ता तदेवोपादेवा 
नान्यदेव्येवमयामेति । 

इत्यश्च । 



बृदधि्राद्कालनिणयः। ९६३ 

अथान्वटक । 

तत्रा्वलायनः-अपरेद्युरन्वष्कयमिति । 
भपरयुरटटकादिनात् । 

विष्णुरपि तिखोऽन्वष्टक। इति तिसः पृथ्चे्यरिति । 
पर्वथुः=अषटकातः पृष्वद्ुरिति । तदपि क््मनामधेयम् । अष्टकाया 

नित्यत्वमुक्तम- 
वायुपुराणे, 

यस्य तु प्रतिगच्छेयुर्टकाभिरपूजिताः। 
माघस्तस्य भवेर्लोको रुभ्धं चास्य विनदहयति॥ हति ! 

भद्वलायनेन च पृव्वेदयुः पितृभ्या दद्यादिति अणटराश्राद्धात्पूद्यः 
भाद्चान्तरमुक्तम् । एतस्त्रयमपि प्रधानमिति केचित्  पृम्वेद्युः ध्रद्धम 

क्गमिव्यपरे । 
ई व्यल्वष्टका । 

भथ ब्द्धिश्राद्धकालः । 

ब्रह्च-- 
जल्मन्यथाोपनयने विवाहे पुत्रकस्य च। 
पितक्नान्दीमुखान्नाम तपेयेद्िधिपूवेकम् ॥ 
वेद्वत्तघु चाघानयन्ञपुसघनेषु च । 
नवान्नमोजने स्नने उटायाः प्रथमात्तवे॥ 
देवारामतडागाद्ि्रतिष्ठासूच्सछवषु च । 
राजामिषके बालान्नमोाजन बृद्धिसन्लकम् ॥ 
वनस्थायाध्म गच्ुन्पूद्यः सद्य एव या । 
पितृन् पृम्षाक्तविधिना तपेयेत्कछमससिद्धये ॥ 

विष्णुपुर'भ- 

यष्ाहाहथ्रतिष्ठासु मेखलखबन्धमोक्षयाः । 
पुत्रजन्मवृषोत्सगे ब्द्धिश्राद्ध खम।चरेत् ॥ 

छन्दोगपरिशिष्टे-- 

स्वपितुभ्यः पिता दद्याल्छुतसस्कारकमसु । 
पिण्डानोद्वाहनात्तेषां तस्याभावे तु तत््रमात् ॥ 

सुतग्रहणं सुताय। अप्युपलक्षणम् । “जादरूतव कुमाय” इत्वशवल- 
यनोक्तेः । भत् कसैष्यताप्रकारः । ओद्रादनाद्विवाह पयन्तम् । तस्याभवे= 

संस्का पितुरमि। तक्तमव्=लस्कायपिद्क्रमादित्यथः। ईद् च पुत्रश्याधो 



१६९४ वरिमिज्ादयस्य समयप्रकाशो- 

दाह पव । तस्येव संस्कारकत्वात् । द्वितीयादो तुपुत्रः स्वयमेष कुयात् 
नानिष्ट तु पितृन् श्रद्धे कम्मे वेदिकमारमत् । 

इति शतातपेोक्तः । अत्र नानिष्टतिवचननेव सवत्र नन्दश्रद्धप्र्तो 
यज्ञादाह परति चरास्विव्यादिपुनवेचनं नियमाथम् । न चोपल्लहारः “नानि- 
्""हत्यस्यानयक्षयापत्तः। न चात्पात्तविनिवागाभ्यां साक्तवदय इक खाथंः 

कतो भयोरपि विनियोजकत्वात् । तेनोकादन्यत्रानियमः । सस्यापवाद्ः 
छन्दागपराषष्ट, 

नाष्टकासु भवेच्छ्राद्धं न भद्ध धाद्धमिष्यते । 
न सोष्यतीजातकमप्रोषतागतकमसु ॥ 

अश्र जातकम्मंणि राद्धं निषिध्यते । जनननिमित्तं तु तद्भशयेव । 
क।रदिन्चेषमाद-- 
देमद्रौ वशिष्टः, 

पृव्वदटमातिकः श्राद्धं कम्मे पैतृक तथा । 
उत्तरया प्रकरु्वात मातामदगणस्य तु॥ 

धद [ताततः-- 

परथग्िनिष्वशक्तश्चदेकस्मिन्पूचषासरे । 
श्राद्धत्रय तु कुर्वीत वेदवदेव च तान्त्रिकम् । 

तन्नापि कालमभदमाह-- 

स एवः * ५ =, 
पुषाह्न मातृकं श्राद्धमपराह्ते च पैतृकम् । 
ततो मातामहानां च बद्धो श्राद्ध्रयं स्मृतम् ॥ 

पएतदसम्भवे इदमनुः- 
अलामे भिक्तक्रालानां नान्दीश्चाद्धन्रय बुधः । 
पूर्मं प्रकुर्वीत पूर्वो मातुपूरवंकम् ॥ 

तक्रापि प्रातरेव । प्रातवरद्धानेमित्तकामेतिशातातपोक्तेः । पतत्पु्रजन्म. 

नो ऽन्यत्र । त र 
पूया ह्न वे भवेद ह्धिना जन्मानेमित्तकम् । 
पुत्रजन्मनि कुर्व्वीत अाद्धं तात्काखेकं बुधः ॥ 

पय्रैवचन।त् । पु्रजन्मेस्यनिय तनिभित्तोपरुक्चषणम् । 
नियतेषु निमित्तेषु प्रातबरोद्धेनिमित्तकम् । 
्ेघामनियतत्व तु तदानन्तयंमिप्यते ॥ 

हात लागादिवचनत् । जत्र प्रातासतादनन्नरयाददपक्षपटक्षणप् 

नियतनिभित्तत्येन शक्यानुष्ःनत्वात् । कम ङ्गश्रादे ऽप्यत पव काराः । 



कुष्णपेक्चश्राद्धकालनिणंयः । १६५ 

निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । 
शेयं पसवने श्रा कमोज्गं बदिषत्छतम् ॥ 

इति पाररछरवचने बृद्िश्रादकालातिदेशात्। 

इति श्रदधिभाद्श्मलाः!। 

भथ कृष्णपकषघ्राद्धकालः । 

तत्र याज्ञवल्कयः-~ 

प्रतिपत्प्रभतिष्वेकां वजयित्वा चतुरश् । 
दाख्रेण तु हता ये वे तेभ्यस्तन्न परदीयते ॥ इत्ति । 

( अ० १ दरो० २६४) 
असम प्रत्याह गौतमः-पञ्चमीप्रभति बापरपक्षस्पेति । 

तताऽप्यक्लामथ्यं मनुः, 
छृष्णपक्षे दशम्या वजयित्धा चतुदर्शाम् । 
घ्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ इति । 

( अ० ३ इरो° २७६ 
तच्राप्यखामध्यं कत्यायनः, अपरपक्षे कुर्वीतोद्ध वा चतुध्यां यदहः 

लम्पधेतेति । 
ब्म्पयेत-धर[द्ध सलाघनम्। यदाप्येकदिने तदामावास्वाश्राद्ध्पृथक् 

कायम् "अमावास्या्टका ब्रद्धिः रष्णपश्चे “(ति पृथङ्निदंशात् । अमा- 
वास्यायामपि तन्त्रेणेत्यपरे । अत्राप्यसामर्ध्यं सम्बत्लरमध्ये चतुकषौर 
मित्याह देवलः । पावणमाधेकष्य- 

अनेन विधिना श्राद्ध कुयात्सवत्सरे सकृत् । 
दविश्चतकषे यथाश्रद्धं मसि मसि दिनेदिने ॥ 

चतुःप कन्याकुम्भद्रषतुखाक िःकरणपक्षे निक्ोतत्वाल्रशस्त 
श्वाश्च । अत्राप्यसामर्ये संवर्सरमध्ये [त्रवारम् । तेत्रापि कन्याक्ुम्मवृषाकं 

अनेन ' विधिना श्राद्ध चरिरब्दस्येह निवपेत् । 
कन्याकुःम्मचर पस्थेऽकं कृष्णपक्षे च सवद्। ॥ 

इति मा््योक्तेः ¦ ततोऽपि हीनशकतेद्धिवारमुदाहकदेवल्वचनात् । 
तश्च कन्यायां कुम्मवृषयोरन्यनरे वा प्रशस्तत्वात् । तत्राप्यललामथ्यें 
खत देवल्वचनादेव । तदपि कम्यवामेव।तिप्रशस्तस्वात् । पतचख्च 
नित्यं “शछाकेनाप्यपरपक्षं नातिक्रामेत्"'हतिकाप्यायनेक्तेः। अत एव गौतमेन 
नेक।न् कालानाभेधायाक्म्-कालनेथमः शक्तित इति । काम्यं च। 



१६६ वीरामिच्रोदधस्य समयगप्रकारे- 

(प्रतिपद्धनङाभाय" इत्यादिमारण्डयपुराणात् । पतस्छोपे भ्रायाश्चत्तमेष 
गौणकालान। स्नानात् । 

हति हकृष्णपए्त्राद्धकालः । 

अभय कन्यामतपद्षद्षः। 

बरह्म- 
अदवयुक्रप्णपक्षे तु रद्धं कुयादिने दिने। 
त्रिमागहीन पक्ष चा तिमाग वद्धमववा॥ 

अहवयुक्पदं पोणमास्वन्तारेवनपरम् । प्रोषएठपयाः परः पक्ष इति 
यावत् । दिनश्चभ्देऽत्र तिथिपरः पक्षस्य तिथिघरितल्वात् । अत प्व-- 

विष्णुधमोत्तरे, 

तिथिनेकेन दिवसदचणन्द्रे माने प्रकीतिंतः ; 
अहोरात्रेण चकन सावनो दिवसः स्मृतः ॥ इति । 

पव चेकस्मिन्नेव दिने भद्धयोग्यतियिद्वयलसेि श्रादद्रय तिथिवर- 
द्धो च भाद्धाब्रात्तः तत्वात् । एतन।हन्यहनी ति कठ्पतलक्तिः परा. 
स्ता। पारिजतप्रदापत्रस्मरमा्यन्नाद्धविपेकम्रतिदस्तकमानूपाध्यायादयो$ष्येवम् । त्रि. 

मागहीनन्तुतीयमागर्हने पञ्चमीमारभ्य, त्रमगन्तृतीयमाम दश्चमीमारभ्य 

पञ्चम तिथिमारभ्य यावश्चन्द्राकलङ्मम्। 
कृष्णपक्षे दशम्यादो- 

इति वाकथाद्धति कत्पतरम्मृतयः । धरद्धविवेक्स्तु त्रिभागष्ठनमिति 
षष्ठ्या दिकदपः त्िभागमित्यकाद्देयादिकल्पः । 

्रो्रपद्याः परः पक्षस्तत्नापि च विश्चेषतः। 
पञम्यूभ्वै च तत्रापि दशम्यृद्धं ततोऽप्यति ॥ 

इति विष्णुषमेत्तिसादिति । तस्मादुभयवाक्यद्श्नाद्यक्तो षिकल्पः स 
ख व्यवास्थितः । येषां चतुदश्यां श्राद्धं नास्ति तेषां पञ्चम्यादिदशम्वा 
दिकद्पौ । येषं तद्श्त तेषां षर्ठयायकाददयादिकर्पाविति । मानुपा 
ध्यायनाखाम्बराचा्यादयो ऽप्येवमाहः । अद्धेमवेति । अद्धं पक्षस्याष्टमी मारभ्येति 
कृसवतसुप्रभतवः । अद्ध तृतीयभागस्येवो ्तरोक्तरलघुकालोपदे शार्लन्निधा 
नास्ति विषेककत् भानूपाध्यायश्च । तत्र चय।दृद्यादेकद्प हाते विषेककारः | 

मानूषाध्यायस्तु येषां चतुदश्यां श्राद्धं नास्ति तेषां द्वादद्यादिः कल्पः 
येषां तद् हिति तेषां त्रयोददवादिरिलाह । वस्तुतस्तु अस्य षाक्वस्यने. 
ककालोपदेद्ामात्रे तात्पयांद् गुरटघुक! लोपदेशस्याथकत्वादुत्तरोत्तर. 
ठघुकाछोपदेशकरवामावात् त्िमागमित्यन्र मागितय। बुदधस्थोहृतस्य 
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पक्षस्याधंमिदयन्र परित्यागे हेव्वभावा्िमागपवार्थस्य सक्निधनेऽपि 
मागितवानुषास्थितेः पक्चविशेषणत्वाच्चाधैपदार्यनान्वययेगात् अ 
थापरपक्षे श्राद्ध पितृभ्यो दद्यात्पञ्चम्यादिद्श्चान्तमष्रम्यादिदश्लम्बादि 

स्स्मिञ्च' इति गौतमेकवाक्यतया मुलश्रुातिकस्पनालाघव। च अप पक्षा 
मित्येव म्याख्यानमु चितम् । अत्र पक्षश्रद्धादिकर्पानां गुरुलघुकस्प 
ए्वेनेरछाषिकद्पासम्मक्षादकादया तिस्रो देया हतिवत्फलतारतम्यमिति 
भादविवेकः । नित्ये फखाभावान्न कल तारतम्यं कन्तु हाकत्यपक्षया स्यच, 

स्थितो विकर्पः। एककर्पाश्रयणे च तदानवाहन कदपान्तसश्रयण न, 
िपस्प्रयोगे तस्येव पक्षस्य कथाञ्चन्निवाहयत्वाव्चाहियवादिवादातमिश्राः। 
वस्तुतस्तु षोडरिग्रहणाहाविषव फलमभूमव कट्पायतु युक्तः । निष्यस्या 
पि कथाञ्चत्फलवस्वार्छक्तस्य लघुकटपाश्रयण फलामादकल्पनाया 

खअभ्याय्यत्वात् षाडाशग्रहणादाषातिप्रसक्तश्च । अत्र च दन पिन शति 
वोप्लाश्रवणार्चतुररदयायपि पारणं कायं “वजायत्वा चतुद्शषीम्" इति 

निषेधस्तु अपरपक्षान्तरचतुदशोाविषय इति प्रदीपाववेक। | तक्न | 
श्राद्ध श्सखहत स्येव चतदंहयां महालये । 

इति घाक्यविरोधात् । कत्पतरुमानुपाध्यायनीलाम्बराचर्यादयोऽप्यव माहुः । 
तत्राशक्तं प्रति सकृत्करणमुक्त देमद्रा नागरखण्ड-- 

आषाद्याः पञ्चमे पक्षि कन्यासम्थ दिवाकरे । 
यावे श्राद्धं नरः कुयौदकािमिश्नपि वासर ॥ 
तस्य संवत्सरं याचत्सन्तृक्ताः पितरो ध्रवम् । इति । 

अत्र कन्यासंस्थत्ववचनं प्रा्ञस्त्याधंन तु तस्येव धाद्धकालत्वम् । 
धआषार्टामवाघ कत्वा यः स्यात्पक्षस्तु पञ्चमः 

राद्धं तन्न प्रकुर्वीत कन्यां गच्छतुवानवा॥ 

हत्यादित्यपुराणे तदनादराक्तेः । 

धृहन्मन्ः-- 

मध्ये वा यदि घाप्यन्ते यत्र कन्यां रवित्रजत् । 

स पक्ष; सक्रलः पृज्यः श्राद्धं तत्र विधीयते ॥ इति । 

पक्षो इधमासः । तेन भ्रावणस्याधिमासत्वेऽप्यपरपश्षस्य न पञ्चमः 
श्वक्षतिरिति केचित । वस्तुतस्तु- 

नभो वाथ नभस्यो वा मलमास यदा मेत् । 
सप्तमः पितृपक्चः स्यादन्यत्रेव तु पञ्चमः॥ 

इति नागरखण्डे सक्तमपक्च पव तत् न्याय्यमिव्युक्त मलमासकत्ते- 
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उ्यनिफये । अश्र सवत्र पक्षः श्राद्धक्ाल उक्तः । शाय्यायनिना तु- 
नमस्यस्यापरे पक्च तिथिषाडशकस्तु यः। 
 कन्यागताम्वितश्चेरस्यार्स क।लः श्राद्धकम्मेणे ॥ 

इति षाडङशदिनानि श्राद्धकाल उक्तः| पक्षस्तु पञ्चदश्चतिथ्यापक। | 
“पञ्चदश घा अधमासस्य रात्रय इतिश्रुतेः । तत्कथमपरपक्षे षोडश 

श्रादसङ्धम्धासम्पासः । पोणेमास्या सहति कवित् । ॥ 
नान्दीमुखानां प्रत्यब्दं कन्याराशिगते रवो । 
पोणमास्यां तु कुषींत वराहवयन यथा ॥ 

हति षनज्यदलायुषादटिकितवाकयात् । अत एव ब्रहमवायुपुश्णयोः पौ. 

णपास्यारिक्ीश्ेषोडश्षकस्य कलमुकतमिध्युक्ते कामक्पनिषन्धे। अथवा 
यदा तिथिव्द्या षोडशातेनास्मकः पश्चः स्यात्तदा घृद्धिदिनेऽ्वि धायं 
कायापत्येवमयै षोाडशप्रहणामिनि देमादः । ईन्यस्वमात।महसन्न्वाखिषु- 
कराधिकारिकश्राद्धामिप्रायमिव्यन्य । तस्यापि जीषत्पितकत्वनामाव।- 
स्योत्तरप्रतिपदि मातामहश्न।द्धावघानात्। वस्तुनस्तु- 

अहःषाडशक यत्त दाक्कपरानिपद्ा सह । 
चन्द्रक्षयाविशचण सापि दशाधिक) स्मृता ॥ 

इति देवरोक्तस्तत्रापि धद्धा्षघानादिति । सङृन्मह।खये तिथ्यादि 
शोध्यम् । 

सकृन्पहाल काम्य पुनः श्राद्धेऽलिलेषु च। 
अतीतविषये चेव सर्वमेनदि चिन्तयत् ॥ 

इति पथ्वीचन्द्रोदय नारदोक्तः । एतत~=नि षिद्ध तिथ्यादि । तदेवाह वसिष्ठः 
नन्दायां मारवदिने चतुद्हयां ्रिजन्पसु । 
पषु श्राद्धं न कुर्वीति गृही पुत्रधनक्षयात् ॥ 

त्रिजन्म रोदिण्यादिनक्षश्रत्रयेषु । तदाह बृद्धगाग्यः- 

प्राजापत्य च पौष्णे च पिच्य भागेवे तथा। 
यरतु श्राद्धं प्रकुर्वीत तस्य पुतो षिनदयति ॥ श्ति। 

प्राजापत्य=साहेणी, पौष्णे=रवती, पित्मघा काद स्थापवादा- 
देमादविमाथवयोः, 

अमापति भरण्यां च द्वादद्यां पक्षमध्यक । 
तथ! तिथं च नक्षत्र वार चन विचारयेत् । इति। 

सङृत्करणं च पितुमरृतादे तत्र वचनकषारादिपिण्डदाननिषेघवि 
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न्ते्याह- 
कात्यायनः, 

या तिथिस्य मासस्य मृताहे तु प्रचत्तेते । 
सा तिथिः पितृपक्षे तु पृजर्नाीया प्रयज्लतः॥ 
तिथिच्छेढो न कत्तव्यो विनाशोचं यदस्छय।। 
पिण्डश्राद्धं च कनत्तभ्यं 1 छाति नेव कारयेत् ॥ 
अशक्तः पितृपक्षे तु करत्यकदिनि यदा, 

निषिद्धेऽपि दिने कुर्यात्पिण्डनानं यथाविधि ॥ इ्ति। 
अत्र प्रतिदिनं दकरण नन्कादि न वज्यम्। 

नभस्यस्यापरे पश्च श्द्धं कृयादिने दिनि। 
नेव नन्दादि वर्धं स्यान्नैव वज्या चतुदशी । 

इति काष्गाजिनिवचनात् । ध्तरपक्षषषु चतुर्दशी वज्जनीया । 
विषसपदहवापदाहदिति्यग््'द्यणघ।तिनामर । 
चतुहृदयां क्रिया काया अन्येषां तु विगर्हिता ॥ 

हति मरीचिना, 

श्राद्ध शखहतस्येव चतुददयां महाख्ये । 
शति ररादशायुदाहतवयनेन च शाखहनतारक्तश्राद्धनिषधात् ई 

व्युकतम । शासखरहतस्य पित्रदस्तु तज्न भवव्यच । 
शख्णतु हताय वे तेभ्यस्तञ्र प्रदीयत | (अ० १ दरो० २६४) 

इतियाक्वत्कयोक्तेः । नन्दाद्वेवजनं तु पञ्लम्यादिपक्षेषु न भवति 
विभागादिषरिमाणगदानिभ्रसङ्गात् । अत पव षष्ठ्यादिपक्षन चतुद. 
शीधजनम्। यन्तु सूय्येषिदन्त- 

षड्विश्षो घनुषो भागे द्वाविशोऽनिमिषस्य च । 
मिथ॒न!छ्ादश्चे मागे कन्यायाश्च चतुदश ॥ 

इ्युक्त्वा- 

अत ऊद्रंत् कन्याया यान्यदहानितु ष।डश। 
क्रतु{भस्तानि तुदथानि प्पितभ्यो दत्तमक्षयम् ॥ ` 

इतिषोडशाकनानि भराद्धकारत्वेनाक्तानि तानि काम्यश्रदधान्तर. 
विषयाणीति श्चूलपागिप्रखतयः । यल्-- 

सूर्य्यं कन्यास्वते धद्धं योन कुयद्गरहाश्चमी। 
कुतस्तस्य धनं पत्राः पितुनिश्वासपीडताः॥ 

इत्यादिवचन: पञ्चमपक्षनिरपक्षमेव कन्यानिमित्तक ्रद्धान्तर षि 
धायते तस्य चापरपश्च एव कन्यासङ्क्रप्रण तन्त्र, भके तु पृथगव, 

छा० स० २२ 
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न्याणां सङृदेवानुष्ठानमिति शूलपागिनेक्त, तत् विधिमेदे गौ रवार्पञ्चमपक्षे 
च कन्या लङ्क्रपणाकदयम्भावात्कन्योपटक्षितस्येव पञ्चमपक्चस्य श्रा 
कालत्वोपपत्तेः “अदौ वा यदि ता मध्ये, ह्युदरहनवाकंयेकवाक्षयतयेः 
कश्चुतिपुखकस्पनालाघवताश्चायुक्तम् । अत्र- 

नभस्यस्यापर पश्च तिथिषोडशकस्तु यः। 

कन्यागतान्वितश्चत्स्याष्त कालः श्राडकम्पोणि ॥ 
इत्युध्पत्तिशक्ये श्राद्धकम्मणीत्येकवचननदरेशदेकमेव घ्राद्धं स. 

उःख्यायुक्ततिथिसमुच्चयवदादाप्न्वयावत्तिथ्यभ्यस्यत । यत्त॒-- 
स पक्चः सकलः पृञ्यः भधरद्धषोडक प्रति। । 

श्नि कम्मणि सङ्ख्याभ्रवणं न तद्धद्क तस्येकदेशकन्यास 
स्बन्धमरत्रिणापि सक्लपक्चपृर्गत्वगुणपरत्वन क्मोत्पत्तिपरश्ष। 
माषात् । उत्पच्तिगताया पव खड्ख्याया मेदकश्वात् । श्रद्ध 
षोडशकमितिद्धितीयानिमित्तभूनलक्चषणाथकर्प्रवचनीयव्रतियोगेन भा 
दनामुरेश्यत्त्राश्च "दिनेदिने इतिवीष्तावशात् “व्रिमागहीनं 
पक्षे वा"हन्यादिषु अल्यन्तसंयोगद्धितीयावश्च।त् “स पक्षः सकलः पृञ्य" 
द्तिसकलटादिशब्द्वरादमभ्यासप्रतीतश्च । पव च काटमदात्सायम्प्रा- 
तःकाठयोः साङ्गहोपप्रयाोगाबुत्तिव्रतस्म्वासु तिथिषु साङ्ध्र!द्ान्खत्तिः 
कायकालस्य भ्रयोगावच्छेदकत्वेन काटठसलमुच्चये प्रयोग्रचरवदय- 
म्मावात् । पव च यदभ्यास्पक्षेऽन्तेदक्षिणादानं बाह्मणेक्षयं चति हेम. 
दरिणोक्तं तच्चिन्त्यम् । अन्येषामप्यारादुपकारक्ाणां प्रधानपएृर्व्वोत्तरभा- 
विनामङ्गानां सुनरां तन््रनापत्तश्च । एवश्च पश्चश्राद्धे निर्विप्रताथं सङ 
देव ब्रह्मणे; सहोपसन्दे कृतेऽपि यदि ब्राह्मणानापाश्ौचप्रा्िस्तदा 
तेषां व्याग पदं । श।स्रीयनिमन्त्रणामावात् । तथा कक्तरपि केनचिद् 
प्यभ्थासपक्षेण प्रव्रत्तस्थान्तरा यदयाशोचनिपातस्तदापि 'ध।द्धे पकप 
रिक्रिया' इव्युक्तपुख्यप्रारम्माभावात्सङुद्याभावाख्च '“वारन्ये सूतकना. 

स्ति'एत्यस्याप्रवृत्तः प्रारम्घाभ्यास्तपक्चत्याग पव । किन्त्वाशौचापगपोत्त 
सङृदादिपक्षण यथावन्महालक्यध्राद्धं कायं केनापि पक्षेण तस्याजा 
तत्वात् । पृवक्ृतप्रयागणां तु सहकायन्तसयमावान्निष्फलत्वमेव । आ. 
सौचानिरिकतप्रतिबन्ये तु प्रविनिधिन। कत्तव्यमिध्यल प्रसङ्घेन । महा. 
टे धाद्धाकररगे गोणक्राल उक्तो हेमद्र- 
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हसे वर्षासु कन्यास्थे शाकेनापि गृहे वलन् । 
पञ्चम्योरन्तरे कुः्रा दुभयोरापि पश्चयाः॥ १नि। 



कन्थागनापरपन्चनिणयः । १७१ 

रष्णशुक्क पक्षसम्बन्धिन्योः पञ्चम्योरन्नरा। अन्न प्रा्ताप्रात्तविद- 
केनामावास्याया ऊध्वंमर्वाक् पञ्चम्या गोणकारविधनि तात्पर्यम् । 
तश्राप्यसम्भवे इाश्चकसङ्क्रःर्ति यावत्करिपाश्चाहेने । 

यावच्च कन्यातुखुयोः करमराद्ास्ते दिवाकरः । 
ताचच्छ्राद्धस्य कारः स्यार्छरुन्यं प्रतपुरं तद। ॥ 

(इति नदादुराणात् । अत्र क्रमाच्छ्राद्धस्य काट त्यन्वयः । कन्यायामलः 
म्भवे तुखायामित्यथः। भत एव- 
नागरखण्ड, 

प्रत पक्चेऽप्यातिक्रान्ने याचत्कस्यागतो रविः, 
त[दच्छ्राद्ध प्रवाजञ्छान्ति दत्तं वे पितरः सुतेः॥ 
ततस्तुलागतेऽप्येके ख्यं घाञ्छन्ति पार्धिव ।। 
भ्राद्ध स्ववंराज्ञदत्त श्चुत्पिपासासम।कुलाः ॥ 
मासद्धय प्रतीष्चन्त गरदद्धरं समाध्िताः। 

भ 

वायुभूताः पिपासतात्ताः श्षुक्वामा; पितरे ब्रृणाम् ॥ 
यावत्कन्यागतः घूयस्तुटास्थश्च महीपते |॥ ईति । 

तन्नापि कात्तक।माचास्यायां वेक्षः । 

येय दीपान्विता राजन् ! स्प्राता पञ्चदशी मुवि। 
तस्यां दद्यान्न चदत्तं पितणां वे मह!ख्ये ॥ 

इति भविष्येक्तः । अत्र यद्यपि कात्तकपाणमास्यामपि दीपदान वि 
हित तथाप्यमावास्येव पद शीदाब्देन ग्राह्या । इष्णपक्षस्य पित्रये प्र 

स्तत्व।त् दौ पावरीत्वेन तस्था पव स्यातत्वाज् । मदहालयो भाद्रापरपश्च 

पिकृणां तश्रातिशयेन रयात् । पितृणां मदस्योतल्वस्याखयतया वा । 

अथ तत्रेव भरण्यां भद्ध महाफलम् । 
भरणी पितृपक्ष तु महती परिकोत्िता। 
अस्यां श्राद्धं कृत येन स गयाध्रद्धङृद्धवत् ॥ 

हति मर्स्यपुरणात् । 

अथ त्रयोदज्ञी । 

अन-~ [> [9 (- % ७. [0 

प्रद्ठप्द्यामततिय मघयुक्ता रयाद् राम् | 

प्राप्य राद्धं हि कत्तव्य मधुना पायसेन च ॥ 
तथा-- ६ ह 

ये। घा सम्बधयेदेहं प्रत्यहं स्वात्मविक्रयात् । 
~ च, 

राधं तेनापि कतव्य तेस्तद्रव्येः सुखलञ्जितः॥ 



१७२ वीरमिच्रादयस्य समयप्रक्षाक्ने- 

त्रयोदश्यां प्रयल्तेन वर्षासु च मघासु च। 
नास्मात्परतरः कारः श्र द्धेष्वन्यत्र विद्यते ॥ 

तथा, भ० ३ ईलो०२७३ ) 
यत्किञ्चिन्मघुना मिश्च प्रदद्यात्तु ्रयोद्शीम्। 
तदप्यक्षयमेव स्यादूर्षासु च मघासु च॥ 

व्यादि शद्धवह्मपुराणमन्वारिव चनेषु मघायुक्तेव अयोदश्ी ध्र।दकाः 
रष्वेन यदपि श्रयते तथापि केवलापि स्ताश्रद्धकालः। 

प्रोष्ठपद्ामतीतायां तथा कृष्णा अयोदश्ी । 
प्रोष्ठ पद्यद्धे रष्णत्रयोदश्ीति । 
अपि जायेत सोऽम्माक कुरु कथिक्नरोत्तमः॥ 
प्राचृटूकाले सिते पक्ष ज्रयोदरषा सप्रादहितः। 
मधुग्रुनेन यः श्राद्धं पायक्तिन समाचरेत् ॥ 

तथा--(अ० १ इलो०२७४) 

अपिनःसकुटमूयद्यानो दयात्रयोदरशीम् | 
पायस मधुख्पिभ्य। प्राककपे कुञ्जरस्य च ॥ 

इति विष्णुमन्वदिस्मरतिषु केवलाया अपि घ्रवणात् । योगवचनं तु 
प्राशस्त्याथम् । _ ति ह 

तथा वषत्रयोददया मघासु च विश्चर्तः।(अ०१४।०प्र०दला०२६९) 
इति योगियाक्ञवत्क्येन विशेषत हत्यनेन प्राश्चस्त्याथत्वाक्तः । 

्रयादशी भाद्रपद कृष्णा मुख्या पिच्राप्रेया । 
तृप्यन्ति पितरस्तस्या स्वय पञ्चद्ात समाः 
मघायुतायां तस्यां तु जलाचेरपि तोषिताः। 
तृप्यन्ति पितरस्तद्वद्वषाणामयुतायुतम् ॥ 

इति चन्दिकास्थवाक्यन श्ुद्धामभिधाय मधायोगे प्राश्चस््यामिधा 
नाच्च । "वषु च मध्राु च इत्यादो चक्रारस्तु न तथ्या सहेतरेतर- 
योगाः किन्तु परस्परनिपेक्षेकक्रियान्वयलक्षणसरमुख्चयार्थैः। 

मथुमांसेख शशा केश्च पयसा पायसेन च । 
पष नो दास्यति द्ध वषासु च मघासुच॥ 

हति वसिष्टशरकये केवलमधाया अपि धाद्धक्रारत्वोक्तेः । न चैवं 
भ्रयेवश्यां प्रयत्नेन वषास मघासु च। 
इत्यादो वषोया अपि पृथक्थाद्धकारता स्यादिति वाच्यम् । 

ध्रावृट्ूकाले सिते पक्षे घ्रयोददयां' इति, तथा “ववात्रयोढश्याम्" 
ह्स्याद् वि्तेषणत्वाव्रगतेः। 



अयोदकरीश्राद्धकारानिणयः १७३ 

भञ्ज श्रुलपाणिः- 
परोष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां जयोदश्ीम् । 
प्राप्य द्धं हि कत्तव्य मधुना पायस्तिन च ॥ 
ति रङ्कवाकये परत्यक्षविधिश्चरषणात्। 
अपिनः स कुरे भूयाद्योनो दद्यञ्चयोदश्ीम् ॥ 

तथा- 
अपि ज्ञायेत सोऽस्माकं कटे कथ्िन्नसोत्तमः। 
प्रावुटक।ठे सिते पक्षे घरयदभ्यां समादितः॥ 
मधुष्ठुतेन यः श्राद्धं पायसेन समाचरेत् । 
इतिकेवलश्रयोदक्षोप्रतिपादकयोमेदुविष्णुवाक्ययोः तथा-- 

एषनो हास्यति श्राद्धं वषासुचमधासुच। 
इति केषवलमयघाग्रीतपादकरविष्ठवाकयस्य वाथंवादत्वात्कथंचि- 

सप्श्यक्षविष्येकवाकयत्वे च सम्मवति स्वतम्त्रविध्यन्तरकद्पनानेी चस्या 
त्केवलवाक्षयानां क्षणया श्रुतिकद्पनाख.घकवाय योगविषयत्वकद्पन 
मेवोवितम्। गजच्छायाङ्कञजरनच्डछायायोगौ तु अयोदकशीश्राद्ध एव 
फखातिश्चयाथावन्यमुन्युक्तस्वादित्याद । 

तद्युक्तम् । यद्येकविधिकद्पनाङाघवाय स्वारसिकनेरपेक्ष्यवाधे- 
नाप्यनाकाङ्क्षितेतरोपलक्षणमाश्रीयते। तरिं तत एव ल।घव।वृगज. 
ख्छायाख्ययोगयुक्तायामेव त्रयोददयां कुञजरपराक्ाय पवच देश 
श्राद्धं स्यास्नान्यत्र । सर्वांपक्तहारेण विरिषटविषयिण्या एव श्रुतेः कल्पने 
लाघवात् । अथ - 

* ङपतो हि निराकाङशक्षमिन्नरवेनावधास्ताः। 
अन्योभ्यानादरेणव प्रार्थयम्ते प्रयोजनम् ॥ 

इतिन्यायेन तत्त विषचनानुरूपनानाश्रुतिकद्पनमपि प्रामागिकम। 
ततः केवलमघात्रयोदश्ची प्रतिपादकवाकयान प्रपि निन्पारेपन्थितत्तद्- 
येश्रुतिकदपकत्वमिदलयययम् । 

एतश्च श्रं मह।रयादिश्रद्धेभ्ये भिन्नम् । 
प्रोच्रपद्यामक्षतायां तथा ृष्णत्रयोदशीम् । 

था 'ग्रोष्ठपदभ्वं इस्णत्रयोद्शी'? स्यादिषचनेषु मह।खयादिध।- 
चाचुपस्थितः । पतच्च नित्यम् । 

प्रोघ्रपध(मतीतायां तथा कष्णत्रयोदश्षीम् । 
हएयुपक्रभ्य स ५ 

पतास्तु ्रा्कालाम्वे नित्यानाह प्रजापतिः 
आद्धमेतेष्वक्कुषाणो नरकं भरतिपद्यते ॥ 



१७४ वारमिश्नादयस्य समयप्रकारे- 

इति विष्णुघरमेत्तिरात् । काम्य च | पतदुपक्रभ्य- 

प्रजामिष्टां यशः स्व्ममारोग्य च धनं तथा। 
चरणां श्राद्धे सद्! प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥ 

इतिशङ्क कतः । ॥ 
यस्त्व भ्रादनिषेघो। उ्योतिवरह्पतिना 

कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां यः श्राद्धं कुहते नरः । 
पञ्चर्व तस्य जानीयात् ज्येष्ठपुत्रस्य निशितम् ॥ 

एति दितः सख पक्रवगविषवः। तथा च- 
काष्माजिनिः, 

श्राद्धं नेवैकव्गस्य जयोद् रदामुपक्रमेत् । 

न तृत्तास्तत्र ये यस्य प्रजां दिसन्ति तस्यते ॥ इति। 
पतद्ध चनं देमादिणा दधा ग्याख्यातम् । पक शब्द : कंवरपरः। पितृव- 

सभात्रस्य न कुयौत्किन्तु मातामहवगेस्थापि कु्थात्। दद्यादवसमर्थश्य 
पितवर्मश्राद्धमक्रेणापि निच्यशास्राथंसिद्धिरापस्तम्बषुतरादो दश्ंनादेकव 

गयजनप्रक्षाक्तेः । यदा नक्वग्स्य पवतविणमन्निन कत्तव्य 1ॐन्तु सवषा 

पितपितव्यादानामपि पावणक([दष्टान केचाणत्ययः। न तृप्ता दत 

वाक्यशेषात् । अथवा सपिण्डकध्राद्ध विषया निषेधः 

अयनद्धितये श्राद्धं विषुवद्धितय तथा । 
युगादिषु च सवासु पिण्डनिवपणाहते ॥ 

इतिपुरुच्येकतेः । महाखयत्रयोदशीश्राद् च युगादेश्च!दाव्मिन्न युगा 

दित्वाविनामचिन तदुपर्िथतेरिति कचित् । अस्तु वा मेदस्तथापि- 

मघायुक्तत्रयोदश्यां पिण्डानवपणं ।दैजः। 
सखन्ताने नेव कुयौन्नित्यं ते कवयो दुः ॥ 

इतिवृहत्पराश्रेण विशिप्यापरपक्षत्रयोदशीध्राद्धे पिण्डनिबेधासद्धि- 
वयः श्राद्धनिषेध इत्यदोषः काम्यधाद्धविषयो वा । भापस्तम्बेन-- 

ध्रयोद्श्यां बहुपृश्रो बहुमिन्रो दशेनीयापत्यो युवमारिणस्तु भवन्ति| 
इति काम्यश्राद्धं प्रज्कत्य दोषोक्तेः पुत्रवदुगृहस्थविषयो वा| 

श्रयोदृद्यां तुवे श्ाद्धन कुयात् पृत्रवान्गृदी। 
इति त प्रति स्मृत्या निषेधात् । 

अक्लन्तानस्तु यस्तस्य धाद्धे प्रोक्ता अयादशी। 
सन्तानयुक्तो यः कुयात्तस्य वशक्षयो भवेत् । 

दतिहेमाद्रौ नागरखण्डे सन्तानवतो दोषाकतेश्च । अत्र सन्तानशब्डः 

पुत्रपरः “नङ्याप्पुत्रवान्यृहा'"हतिस्सूतेः ¦ अत्र ध्रयादशीप्रहारयमषाश्ना- 
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दानां तन्त्र युगादिश्रद्धमेदे तु तस्यापि । अन्यो विशेषः श्रादरप्रकाशे 
दष्टव्यः। 

इति त्रयादश्ली । 

॥ भथ चतुदश । 
मरीचः, 

[र 

विषक्तपद्वापदाहितियश््राह्मणघातिनाम् । 
चतुदश्यां क्रियाः कायो अन्येषां तु विगर्हिताः ॥ 
विर्षादमिन्राह्मणान्तेघातो येषामिति विग्रहः । 

नागर खण्ड, 
अपम््युभेषे्यषां शस्नमृस्युरथापि वा। 
उपसगेश्रुतानां च विषमुत्युमुपेयुषमम् । 
वहिन च प्रदग्धानां जलम्च्युमुपेयुषाम् ॥ 
धाद्ध तेषां प्रकर्तव्यं चतुहुश्यां नराधिप || 

मकण्डेयपुरागे- 
युकषानः पितरो यश्य मृताः शसेण वा हताः 
तेन कायं चतुदेश्यामिति । 

युवस्व च षोडरावषादृध्वं त्रशद्वपपयेन्त मिति ्रःदविवेकादयः । अत्र 
सर्वत्र किङ्गमविवाक्चितमुदेश्यतरि रोषणस्वात् । अत्र चापबरु्युमवेदि- 
व्यादिध्रव्रणाद्रे।गं विना मतत्वं चतुदर्शाश्रद्धप्रयाञजक्म् । पंच 

छृतपद्यनुगमनाया अपि चतुद्शीश्र(द्वं भषद्येवेति गेडाः। अन्येतु अ. 
चेधमरणं चतुद शाश्नाद्धप्रयोजकं प्रायाऽनशनाभ्यां तु विधितोऽपि विष 
कनानां भवस्येव । 

प्रायोऽनदरनश्स्नाभ्चिविषो द्न्धनिनां तथा । 
इतित्रदमपुराणात् । तथा युदहतनामपि । “युद्धहतनां धराद्धकम्मणि 

चतुदशी प्रशस्ता१हइति विष्णुस्मरणादिव्याहुः । पनच्चे का दे्टरुपम् । 
चतुद्दयां तु यच्छ्राद्धं सपिण्डीकरणात्परम् । 
पकोदिष्टाविघानेन तत्कायं शख्रघातिनः। 

हति गाग्योफेः। अन्य।ऽत्र विस्तरः धाद्धप्रराले भष्यः। 
इति चतुरशी । 

अथादिषनश्चुकटप्रतिपदि दौहिश्रकतृक मातामदशधाद्धम् । 
सद्धदे, [च क के ® * कछ, (५ क 

जातमाश्रोऽपि दौहित्रो विधमानेऽपि मातुखे 
के. 

कु्थान्मावामहश्राद्धं प्रतिपद्यादिवने सिते ॥ इति । 



ध 

१७६ वीरमिध्ादयस्य समथप्रकाशे- 

श्यं सङ्गवभ्थापिनी प्राद्येति निणयदैपि -- 
प्रतिपद्य।दिवने श्युकटे दौहिशरस्रवक पार्वणम् । 
धाद्धं मातामहं कूर्यात्सापिता सक्घेवे सदा ॥ 
जातमाश्रोऽपि दोदहिश्रो जीवत्यपि च मातुर । 
प्रातःसङ्खवयोमेभ्वे आयस्य प्रतिपद्धषेत् ॥ 

इतिवचनात् । 
भथ प्रकोणंकामरयधदधकालाः | 

तश्र विष्णुधर्मोत्ते- 
भाद्धे सङ्क्रमणं भानोः प्रशस्तं पृथिवीपते || 

विघुधद्धितयं तत्र भयन दे विरोषतः॥ 
आषदयकम्- 

उपश्ुवे चन्द्रमसा रवेश्च त्रिप्वषकास्वव्ययनद्ये च । 
पानीयमप्यत्र तलोक्षामिथं दच्ात्वितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः ॥ 
श्राय त तेन समाः तहश्नं रहस्यमतत् पितरे बद्नत । 

इतिविष्णपुराणात् । क।म्यत्वम्-भादित्यसङक्रमणमित्यादिविष्णवा- 
क्यात् । द्रष्यब्राह्मणस्तम्परयुपलक्षितः कालः श्रद्धकालः । तथाच- 

निगमः, अपरपक्ष यदहः सम्पद्यतापावास्याया तु विश्चषेणाष्क्ा ती. 
यतिथिद्रन्यव्राह्मणसम्पत्सु चिकोीषंदिति। 

टृद्धिस ङ्कमद्र ऽय ब्राह्मणसस्पत्यादिनिमित्तविहितानां नैमित्तिकत्वे. 
नावश्यकत्वम् । 
ह।रीतवचान।दपि, 

ती द्रभ्योपपत्तो च न काटम्रवधारयेत् । 
पात्रं च ब्राह्मण प्राप्य सद्यः घद्धं वि्धौयते॥ 

सद इति मवदहयकम् । 
य॒मः , इ 

राुदशनदत्त च घ्राद्धमानन्त्यमुच्यते | 

विष्णुः -- 4 ९ ० श 
राहुद शंनदत्तं हि घ्राद्धमचन्द्रतारकम् । 
गुणवत्सवकामीयं पितरणामुपतिष्ठति ॥ 

सवकृामीयंनखसकवेकामविहितम् । 
लिङ्गपुराणे- 

सर्वस्वेनापि कक्ष्य षं वे राहुदशेने । 
स्वस्वेनापीर्यनेनाकशहयकत्वष् । भ्धेष्छोपलक्षिवश्च काटः श्रा 

छक; । 
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प्रकीणंकानिर्यश्राद्धकालनिणयः। १७७ 

माकण्डेयपुराण-- 

विचिष्टत्राह्यणघ्राप्तो सस्यन्दुग्रहणेऽयने । 
विषुषे सत्ति सङ्क्रार्त्यां भ्यत्तीपाते च पुत्रकाः ॥ 
राद्धा ञ्य सम्पत्तो तथा दुःस्वप्नदश्ीने । 
जन्मक्षेप्रहपीडासखु राद्धं कुर्वीत खच्छया ॥ 

खश्चब्दा भिक्लक्रमः। इञ्छपा चत्यर्थः | आवक्यकत्वमिच्छायां ने 
मित्त विधानात् | 
ब्रह्मपुराण 

पौणेमासीषु यच्क्राङधं कक्तस्यश्चक्षगोचरे । 
माक्षमक्ष्रलयोगे । 
माद पद पोणमास्यां विक्ोषो ब्रह्मपुराग-- 

नान्दीमुखानां प्रत्यष्दं कन्याराहिगते स्वो । 
पोणमास्यां तु कन्तेञ्यं वराहवचनं यथा ॥ 
ये स्युः पितामदादृद्धं ते तु नान्दीमुखाख्यः। 
प्रसन्नमुखसज्ञास्तु मह्गलायतनास्तुते॥ 

पित्तामहातन्पितुःपितामदहाषत्यथः। 

# ४८ व [०५ (4 ५4 [44 [द 

आषाद्यामथ कासिक्यां माघ्यां जीन् पञ्च व। द्विजान् । 
तपयेत्पितृपुव्व तु तदस्याक्षयमुच्यते ॥ 

मतस्यपुरग-- 

वेश्चाख्यामुपरगे च तथा वरस ! महाखये । 
पषु वचनेषु पोणम।(सीषिशेषाणां अ्रहणमावदयकत्वाथमतिश्- 

याथ वा। 
विष्णुधरमोत्तर-- 

आदिवनस्यापरे पश्च प्रथमे कात्तिकस्य च । 
यस्तु श्राद्धं सद्ा कुयारसोऽदवमेधफर लभेत् ॥ 
निद्रा त्यजति सवात्मा तस्मिन्काले जनादेनः। 
तत्र श्राद्धमथानन्तं नात्र काय्यां विचारणा ॥ 

दबलः-- | 

अयुग्मास्तिथयः सवां युग्माभ्यः प्रतिपूजिताः। 
कालतः पूजितौ मासो माघप्रोष्ठपदाबुमो ॥ 
पक्चयोः श्ुङ्कपक्चषश्च बहुलः राद्ध पूज्ञतः; 
उक्ता सिथिपरक्षेय न नक्षत्रेषु प्रचक्ष्यते ॥ 

द) 1 = चे 



१७८ #ीरमिन्ादयस्य सप्रयत्रकाक्े- 

उत्तराः धवणस्तिष्षो सृगक्ीषे प्रजापतिः । 
हस्तः शतभिषक् स्वातिधिश्रा पित्यमथाददिवनम्॥ 
नक्षत्राणि प्रशस्तानि सदेवेतानि पेवृके । 
अपराणि च नक्षत्राण्युच्यन्ते कारणेः काचित् ॥ 
यास्मिन् गुणोदेतं विप्र पात्रभूतमथाप्नुयात् । 
भाद्धस्य पूजितः काटो भवेत्स पव वा पुनः॥ 

कारणेः=माघपञ्चदशीयोगादिभिः। 

धथ काम्यन्रद्धकलाः । 

तत्न कात्यायनः अथ काम्यानि भवाभ्ति खयो ऽप्रतिङूपाः प्रतिपदि, 
द्वितीयायां खीजन्म, यदवास्तृतीयायां, चतुथ्यौ क्षुद्रपशवः, पुराः प 
अभ्या, षष्ठ्यां तद्धि छषिः सप्तम्याम् , अष्टम्यां बाणिज्यम्, एकशचफ 
नवम्यां, गावो दशम्यां, परिचारका पकाददर्णा, दवावहयां धनधान्ये कुष्य. 
म्, जातिश्रष्ठव जयोददयां युवानस्तस्मिरप्रयन्ते शस्रहतस्य चतुरः 
दयाममावास्यायां सकम् । 
मनुः-( अ० ३ इला ° २७७ ) 

युयु कुवन् दिनरक्षषु सवोन्कामान्समदनुते। 
अयुक्षु तु पितृनचन्प्रजां प्राप्ति पुष्कलाम् | 

याज्ञवतकयः--( अ० १० प्र° २६५-२६८ ) 

स्वगे हयापत्यमोजश्च शोय्यं क्षत्र बर तथा। 
प्ान्त्रेष्टयं ससोभाग्यं समृ मुख्यतां सुतान् ॥ 
प्रवृत्तचक्रतां चेव वाणिज्यप्रभुर्तीस्तथा। 
अरोगित्व यश्नो घीतश्चोकतां परमां गतिम् ॥ 
विधां धनं भिषकाक्षेद्धि कुप्यं गा अप्यज्ञाधिकम् । 
अद्वानायुश्च विधिवद्यः धाद्धं सम्प्रव्ास्यति ॥ 
छस्िकादिभरण्यन्तं स कामानाप्चुयादिमाम्। 
आस्तिकः भदधानश्च व्यपेतमदमत्सरः ॥ 

भ्शृतचक्रतारसवेन्राप्रतिह ताक्ञाशालिता । 
विष्णुः-सततमादित्याहि भाद्धं कुक्नारोग्यमाप्नोति, खोभाग्यं चा. 

द्रे, समरविजयं कौजे, सर्वान्कामान्वोधे, विधयामभीष्टं जवे, धमं क्ते, 
जीवित शनेदचरे । 

इति काम्यश्राद्वकालाः । 



युंगादिकाल तिणेयः । १७९ 

अथ युगाद्थः। 
विष्णुपुरणि- 

वयाखमःसस्य सततृताया नवन्यसा का्तकल्ुङ्कपक्त । 

भममस्यमसस्य तापल्लपक्ष जयादश्चा पञ्चदशा च माध। 

ता युगदद्याः कथताः पुराणसर्नन्तपुण्यास्तथयशथतसखः । 

पनयमष्यन्न तख्कामन्न दयात् पपतभ्यः प्रयता भर्युष्यः॥ 

श्रद्ध कृत तेन समाः खहसर रहस्यमेतन्सुनयो वदन्ति । 
गन [गर ल्लण्ड- 

अधुना शणु रजन्द् ! युगाद्याः पितृचद्छभाः। 
यासां सङकीत्तेनेनेव क्षीयते पापसञ्चयः ॥ 
नवमी कात्तिक हका तृतोया माधवे सता । 
अमावास्या तपस्ये च नभस्ये च जयोदक्षी॥ 
त्रतारूतकलीनां तु द्ापरस्यादयः स्मरताः, 
स्ननि दान जपे होमे विश्ेषात्पितृतपेणे ॥ 
छृतस्याश्चयकारिण्यः सुरतस्य प्रहाफलाः ! इति 

_ तपस्ये=माघ इयथः । 
मह्स्यपुरण-- 

वेश्चाक्नस्य तृताया या नवमी कात्तिकस्व त् । 
पञ्चददयपि माघस्य नभस्ये तु जयोदशी ॥ 
युगाद्यः स्म्रता ह्येता वत्तस्याक्चयकारकाः । इति । 
अन्न नक्षश्रविशेषास्पाशस्ल्यविश्चेषमाद- 

तृतीया रोहिणायुक्ता वैशाखस्य लिता शुमा । 
मघानि, सहिता या तु नभस्य तु जयोदश्ची॥ 
युगादयः स्म्रता ह्येता दत्तस्याश्चयक्रारकाः । इति । 

ब्रहमपुरणे-- 
वेशाखद्युकटपक्चस्य तृतीयायां तं युगम् । 
इत्याद्यपक्रम्य-- 

पताद्चतसख्यास्तथया खुगद्या दत्त कुट चाक्चषयमासु {वस्द्याद् । 

युगे युगे वषशतेन यच्च युगादिकारे दिषसन तद्मवेत् ॥ इति । 
भविष्ये--,. ध ॥ । 

वेशास्रस्य तृतीया बा समा कृतयुगेन तु । 

नवमी कासिकया तु रतायुगसमातुसखा॥ 
माघे पञ्चदश्ची राजन् | कालकारुसमावतुसा। 
पताश्चतसनो राजेन्द्र । युगानां प्रसवाः श्युमाः ॥ 



१८० वीरमिन्रोदयस्य सतयप्रकाशे- 

युगादयस्तु कथ्यन्ते तेनेताः पूसूरिभिः। 
उपवासस्ततो दान श्रद्ध होमो जपस्तथा ॥ 
तद् तु क्रियते किञ्चित्तव कोरिशुणं भवेत । इति । 

कृतयुगेन समेति सम्पूणेकृतयुगधर्मप्रात्तिरस्य।मेकश्यां तिथ भवः 
तीद्याह देमाद्रिः । अथेवाद्मान्नमित्यन्ये । 
प्रभमाषखण्ड- 

यद्। चन्द्रश्च सूर्यश्च थद तिष्यनब्रहस्पती। 
पकराश्चौ समेष्यन्ति प्रवेक्ष्यति तदा कृतम् ॥ इति । 
अश्र ख पोणमासी तु माघस्येति भविष्यवचनात् , 
माघे च पोणमास्यां तु घोरं कलियुगं तथा । 

इति ब्रह्मदेवत्त॑त् “अमावास्या च तपल्ल'' इति नागरखण्डात् “माघे च. 
नद्रक्षयेऽहनि'" (दस तु माघमासस्य इतित्रद्मपुराणादिवचनात् माघमा. 
वास्यापोणमस्योयु गमेदेन व्यवस्थेति ज्ञेयम् । अत्र च~ 

भद्ध रतं तन समाः सहसरं रहस्यमेतन्मुनयो वदन्ति । 
इति विष्णुपुराणात् पितुकम्मे प्राधान्यात् 

आगन्दिके पितृकार्ये च मासश्चन्द्रमसः स्मतः। 
इति स्मरतस्तस्य च श्ुकलृप्णादिमदेन उभयथ।पपत्तेः। 
माधाश्षिते पञ्चदशी कदाचिदुपेति योगं यदि वारुणेन । 
ऋक्षेण कालः स परः पित्णां न ह्यल्पपुण्येनरंप | छभ्यतेऽसरो ॥ 

हतिमकरादित्ये तदसम्भवात् कुम्भादिव्ये च सम्भवात् अस्मि. 
भ्पक्षे च पूणिमरामावास्ययोरपि युगादेत्वसलम्भवात् चन्द्रमास्रयुगा- 
दयो ग्राह्या ईति पृषेपक्षमुपन्यस्य- 

दृशदरासु नेत्कषः चतुष्वपि युगादिषु । 
उपाकम्मे मह।षष्धां येतदु क्तं वृषादितः ॥ 

इति ऋष्यश्ङ्गवचनारखोरमासगता दव ब्राह्या इति हेमादिः। एतास्तु 
पितृकम्मंस्ु अपराहभ्यापिभ्यो प्राह्या दैविके पूर्वाहध्यापिन्यः। 

कृष्णपक्षे तिथिश्रद्या यस्यामस्तं गतो रविः 
शुक्लपक्षे तिथिग्राह्या यस्यामभ्युदितो रविः ॥ 
इतिस्स॒तेः । श्रुक्टङृष्णमेदेन उयवस्थेत्यम्ये । अत एव- 

भरदीयभषिष्योत्तरयोः, 

हे शुक्ले दे तथा इष्ण युपाद्याः कवयो विदुः| 
श्युक्छे पवोहिके रयि रप्णे चेवापराह्किके ॥ ईति । 

इति युगाद्यः । 



युगान्त-मन्वन्तरादिकालनिणयः। १८१ 

भथ युगान्ताः । 
आदिव्यपुरगे-- 

दिनक्षं रेवती यत्र गमनं चेव रारिषु। 
युगान्तदिषसं तत्र तश्र दानमनन्तकम् ॥ 

राशिषु गमनं खङ्क्रान्तिरित्यथेः । 

ग्रहणं विषुवे चेव सौम्ये वा मिहिरो यदि। 
सप्तमी शुक्लकृष्णा वा युगान्तदिवसं विदुः ॥ ६ति। 

सौम्य उदगयने यदि शुक्ला रृष्णा वा सप्तमी ब्रहणविषुवो्ठरा. 
यणोपेत। सुय्यवारोपेत। तदा युगान्तदिषल्ल इत्यथः । 

ब्रह्मपुराणे विशेषः-- 

सूर्यस्य सह सङ्क्रान्त्यामन्तः कृतयुगस्य तु । 
अथ बूहिचकसङ्क्रान्त्यामन्तस्रेतायुगध्य तु ॥ 
यस्तु बृषसङ्क्रान्त्यां द्वापरान्तस्तु खङ्ख्यया । 
तथाच कुम्भसलङ्क्रान्त्यामन्तः कलियुस्य तु ॥ 

पदूमपुरणे-- _ _ त 
युगादिषु युगान्तेषु स्नानदानजपादिकम् । 
यत्किञ्चित् क्रियते तस्य युगान्तफरमुच्यते ॥ 

बर्यपुरगेऽपि-- 

युगादिषु युगान्तेषु ्रद्धमक्चयमुच्यते । ६ति । 

इति युगान्ता; । 

॥ अय मन्वन्तरादयः 
मस्स्व-- 

अदवयुक्श्युश्छनवमी द्ादश्ची कािके तथा । 
तृतीया चव माघस्य तथा माद्रपदस्य च॥ 
फद्गुनस्याप्यमाषास्या पौषस्येकादश्ची तथा । 
आषाढस्यापि दशमी तथा माघस्य सप्तमी ॥ 
वणे चामी ष्णा तथाषादे च पूर्णिमा । 
काशिकी फादट्गुनी चेर ज्येष्ठा पञ्चदशी सिता ॥ 
मन्वन्तराद्यस्त्वेता दत्तस्याक्चषयकारकाः। 
भासु तोयमपि स्नात्वा तिरुदभविमिघध्ितम् ॥ 
पितृद्दिहय या दधास्ल गति परमां लभेत् । 
स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतपेणम् ॥ 
वेमेषाक्षय विध्यात् हृत मन्वम्तरादिषु । 



१८२ दारमिज्ोद्यस्य समयप्रकाल्- 

अमाषास्यातिरिक्ताः सवाः श्युक्ला ब्राह्या; । आसां च तोयमपि 
इ्यपिश्चब्दान्निप्यत्वम् । शृरपणिस्स्वेतस्य निमरुंत्वात्काम्वस्वमेषेव्या- 
ह । हेमाद्रौ पुराणन्तरे- 

आदिवने दशमी शुक्रा भ्रषवणी कात्तिकी तथा । 
मन्वन्तरादयो योता दत्तस्याक्चयकारकाः ॥ इति । 

इति मन्वन्तरादयः । 
अथ कखयदयः। 

नागरखण्डे-- ति ॥ 
अथ कद्पादयां राजन् । कथ्यन्ते तिथयः युमः । 
यासु श्रद्धे ते तिः पितृणामक्षया मवेत् ॥ 
चेशरगुक्टप्रतिपदि दषेतकर्पः पुराभवत् । 
तस्य शुक्टञ्रयोद्दयामुदानः समज्ञायत । 
कद्पस्तु नारासदाख्यः कृष्णायां प्रतिपद्यभृत् ॥ 
अथ ष्णत्रयोदृद्यां गोरःकटपोऽप्यकद्पत । 
वैशाखस्य तृतीयायां शयुङ्ायां नीखलोदितः ॥ 
चतुदेदयां तु श्चुङ्कायां प्रव्रत्ता गरुडाभिधः। 
समानस्तु हितीयायां ष्णायामुद पद्यत ॥ 
माहेश्वर चतुदंदयां छष्णपक्षे समागमत् । 
ज्येष्ठश्चुङ्ककृतीषायां वामदेवस्य सम्मवः ॥ 
पौणमास्यां तु तस्यैव कोः प्रत्ते चप ।। 
छृष्णपक्षि वृतीयायामान्चेयः समजायत ॥ 
पिठकस्पस्त्वमावास्यां तश्येवाभििलय पप्रथे । 
शुचौ शङ्क चतुथ्या तु कल्पो राथन्तरोऽमवत् ॥ 
तस्यां तस्येव छृष्णायां सोमकल्पः समापतत् । 
श्राषघण शुङ्कपञ्चम्यां रोरघः समवत्तेत ॥ 
तस्यैव ष्णपञ्चम्यां मानवः समपद्यत । 
वरी प्रोष्ठपदे शुद्धे प्राप्य प्राणामिधोऽमवत् ॥ 
सितेतरायां षष्ठं तु तस्यासीशपुष्क राहयः। 
बहत्करपस्तु सप्तम्यां नभसः प्रत्यपद्यत ॥ 
षष्ठां प्रोष्ठपदेऽष्ट्यां शुङ्खायामााईेवनस्य तु । 
छृष्णायामपि वैकुण्डः प्रविवेश विश्चांपते ! ॥ 
कालिकस्य सिताष्टस्यां कदपः कन्द् पसश्चकः । 
भलितायां पुनय लकमीकर्पस्व कटपना ॥ 



कल्प-य्यतीपातक्षटनिणंयः । १८३ 

मागद्यङ्खन वम्यां च कटपः सद्योऽन्वपद्यत । 
असितायां च साविन्रकस्पः प्रारम्भमभ्वमात् ॥ 
पुष्य दशम्यां शुङ्खायामीशनः प्रादुराखह। 
असितायामधोर्स्य कट्पस्योपक्रमोऽमवत् ॥ 
काव्यां तु श्रुङ्कायां माधे भ्यानः प्रज्ञमिमिवान् । 
तस्यामेव तमिस्रायां वराहः प्राप भूपते ! ॥ 
सारस्वतस्तु द्ाददयां शङ्कायां फाल्गुनस्य तु । 

हृष्णायामपि वैराजो विरराज महामते ! ॥ 
इति श्िश्दमी कद्पास्तिथयः परमेष्ठिनः । 
आरम्भतिथयस्तेषामुक्ताः पण्यतमा मया ॥ 
तासु श्राद्धे रते पुण्यमाकदपस्थाये कट्पते । 

मत्स्यपुराणे तु अन्यास्तिथयः कद्पादित्वेनाक्ताः । 
यया, 

ब्रह्मणो हि दिनादियेः कद्पश्यादिः प्रकी्तितः। 
वेक्ाखस्य तृतीयायां कृष्णायां फास्गुनस्य च ॥ 
पञ्चमी चेजमासस्य तस्येवार्त्या तथापरा । 
शुद्धा रयादरी माच कार्तिकस्य तु सप्तमौ ।॥ 
नवमी मा्क्तीषेस्य सतेवेताः स्मराम्यहम् । 
कर्पानामादयो ह्यता दच्तस्याक्षयकारकाः ॥ 

तस्थेवान्लेति । तस्य चेच्रस्य अन्त्या अमावास्येत्य्थः । वेश्ासरफास्गु 
नयोः-कुष्णतृ्ताय चेतरपञ्चमी तदमावास्येति चतस्रः कृष्णाः । माघ 
त्रयोकश्चीकात्तिकद रामी माग शीषनबमीति तिसः शुङ्गाः । पवं सप्त । 
सतव स्मरामीत्युकतेनोन्यस्परतकदप।दिपरिसङ्कथा । प्राश्चस्स्यचोत. 
नाथां वा पवश्चब्दः । 

हति कत्पादयः । 

भथ व्यतीपातः। 

वाराहपुरगे-- 

दरश शतगुणं वानं तच्छतघ्नं दिनक्षये । 
शतघ्रं तन्त सङकान्त्यां शत्रं विषुवे ततः॥ 
युगा तच्छतगुणमयन तच्छताहतम । 

सोमग्रहे तच्छतघ्र तच्छतघ्न रषेप्रह्॥ 
भसङ्ख्बेयं उय्तापाते दान वेगषिदां षिदुः। 



१८४ वीरमिओदयस्य सवयव्रकाल्े-- 

ध्न-गुणितम् । विष्कुम्भादियोगेषु सप्तषशो योगो भ्यर्तापात इति । 
अस्य घरिकाखु विषो ज्योतिष्शज- 

विंशतिद्धियुतोत्पत्तो च्रमणे चेक्िशातिः । 
तपने वशनाज्यस्तु पतने सक्तन।डिकाः॥ 

उत्पस्यादयो भागाः । द्वियुत र्विशतिः द्वा्विश्चतिरित्यधः। तश्र 
फर नरसिंहपुर 7 

फल लक्षघ्रमु्पत्तो रमण कोटिख्च्यते । 
तपने दशकषोख्यस्तु पतन दत्तमक्षयम् ॥ 

हेमाद्रौ याज्ञववत्क्यः- 

उत्पत्तो छक्षगुण कोटगुण धमणनाङिकायां तु । 
अवुकगुणिन पतने जपदानाधक्षयं पतिते ॥ 

बृद्धमनुन। अन्यथोक्तम्-- ता ॥ 
धवणारिवधानिष्ठाद्रा नागदेवतमस्तक् । 
यदयमा रविवारेण ध्यतपि(तः सर उव्यते॥ 

नागदेवतम्-अश्टेषा । मस्तक्म्=आआदि चरणः। पतश्नक्षत्राम्यतमनक्षक्रप्र. 
धमचरणयुक्ता अमावास्या रविवारवती भ्यतीपात इति । काचित्तु म 
स्तक मृगरिर ह्याहुः । सूर्याचन्द्रमसोः क्राभ्तिसाम्यं ज्योतिःरान्नगम्यं 
घ्यतीपात इति कत्पतसः । 

गृ "क 
क्राम्तिसाम्यसखमयः समोरितः सुय्यपवसशश्ो सुनहरे । 
तश्र दत्तहुतजापपूजन कोरिकोरे गुणमाह मारवः ॥ इति । 

हेमाद्रौ स्मघ्मन्तरे- ¶ा ॥ ू 
पञ्चाननस्थो गुरुमूमिपुत्रो मेष रविः स्याद्यदि शुक्टपक्षे । 
पाश्चाभिघाना करमेण युक्ता तिथि्यतीपात हतीह योगः ॥ 

अस्मिन् हि गोभूमेहिरण्यवाससां दानेन सवे च विदाथ पापम्। 
सुरर्वमिन्द्र्वमनामयत्व मस्या धेपत्वं कमते मनुष्यः ॥ 
पञाननस्थो-खिदस्थो । पाशाभेषना-द्रादश्चीति देमदिः । करमेण 

हस्तेनेति । ` ध 
भथ वैधृतिः । 

[शष 

वित्य ४.१ [ ® क द् 

वधत च व्यतीपाते दत्तमशक्षयश्ृद्धवेत । 
मारद्राजोऽपि- _ _ „ स 

व्यतापत श्चुता च दत्तस्यन्का न दद्यत। 

वेधुतिश्च व्यतीपातवाक्रान्तिसाम्यमिति नित् । योगविशेष शय्य । 
इति वेधृतिः। 



नवाघ्तश्रादश्ालनि्णयः। १८५ 

भथावमदिनम् । 

तत्र भादखकाटे प्रक्रम्य वकशिष्टः-- 

पकास्मिन्सावसानेऽह्ि ति थीनां त्रितयं यद्।। 
तदा विनक्षयः भ्रोछस्तज् साह सखक फलम् 

भय नवात्नधरदकालः । 
वेष्णुषर्मो्तरे-- 

नीदेपाक च कत्तव्य यवपाक तथेवच । 
(नवो वाद्या महाराज | विना श्राद्ध कथचन ॥ 

ब्रीदिःर्डारष्पक्षघान्य षषिकादि । अत पव- 
वहयः शालयो मुद्गा गोधूमाः सषपार्ितिखाः। 
यवश्चोषधयः सप्त विपदो इनन्ति धाविताः ॥ 

इति परिशिष्र हैमन्तिक धान्यादिभ्यस्तस्य पथगपादान कतम् । 
इदं च शुक्लपक्षे काय्यम् । तथा च-- 

ब्रह्मपुराणे, ः  _ ह 
श्युकलपक्ि नव धान्यं पक्व ज्ञात्वा सुशोभनम् । 
गच्छेत् क्षत्र विधानेन गीतवाद्यपुरःसरम् ॥ 

श्त्युक्भ्य- 
तेन देवान् पितश्चेषव तपयदचयेत्तथा । 
@ ष्णपक््षानष्धघः कमना 

ङष्णपक्ष सवक्न तु न कुयान्मानवो यतः। 
* पितरस्त न गह्णान्ति दाता च नरकः जत् ॥ 

ज्योतिष-- 4 © = @ भ र् ® ५ [ 

नन्दायां भागेवदिन च्रयोदद्यां जिजन्मनि। 
नवश्राद्धं न क्कात पुत्रदारधनक्चयात् ॥ 

त्रिजन्मीनच्जन्मातथा जन्मनक्षत्र जन्मचन्द् षात् कामकूणय । अपर्तु 

त्रिजन्मनि प्रथमद्रशमेकानवशातनक्षत्रषु । 
तथा दौपिकायामपि- 

त्रयादश्ची जन्मदिन च नन्दां जन्मक्षतारं सितवासरं च । 
स्यक्त्वा हरीज्येन्दुकरान्त्यमेश्रघ्वेघु च भख विधानमिष्टम् ॥ 

हरिभ=श्रवणः । इज्यः=पुष्यः। इन्दुमृगशिराः । करो=हस्तः। जन्तवो 
@ रेवती । मेत्रमनुराधा । व्रुवमुत्तराश्रयरोदिण्यः। प्राह्छतिथिनन्षत्राण्यपि 

(१) व्यो धाप्यावित्यथंः 
व्वी० स° २४ 



१८६ #रमिज्चादयस्य समयप्रकाशो- 

ज्योतिष एव-- 
दस्तस्वातिपुनवैष् सखृगरिरःवुष्याचुधा तथा 
मूखायां श्रवणे च रेवतिधने चिज्रानटे वारुणे । 
बहे शक्रविश्ालयोश्च तुरगे सोम्येन्दुजावादिके 
चन्द्रे रोाभनतारक् च दयुमद श्राद्धं नवान्ने रतम् ॥ 
अस्य च गोणकाल उक्तः स्पतौ- 
हयामाके व्रीहिभिश्चेव यतेश्चान्योन्यकारतः। 
प्राग्यष्टु युज्यतेऽवदहय न हात्राग्रयणात्ययः॥ 

इय।मकेरि्येतद्वानप्रस्थपरम् "गृहमेधी हि यवाभ्यां शारदखन्तयो. 
यज्ञत द्यामाकेषनी वषोसु?९ ति श्रुतेरिति कामक्पीये । 

इति नवान्नकालः । 

भथ नवोदकादिश्राद्धकालः । 

नयोषके नघान्न च गरहप्रच्छाद्रने तथा| 
पितरः स्पृहन्त्यश्नमष्टकासु मघासु च ॥ 
तस्म!दद्ार्लदाध्क्तो विद्धत्छु ्राह्यणेषु च । 

नवोद्केरवर्षापक्रमे । आद्रास्थरवाविति यावत् । गदप्रच्छदनननवगृह' 
करण | „ 

इ।त मवर।दक्नवगरटकरणल्द्धूक्राखः । 

_ अथ क्षयाहूकारनिणयः । 

5 
प्रतिसखंवत्तर काय मावापित्रीमताहनि । 
पितृभ्यस्याप्यपुज्रस्य भ्रातुर्ज्यश्ठस्य चच दहि । 

सन्न माघ्रादिसम्प्रदानकथाद्धकाकिधो प्रतिसम्बन्धिपुश्रदिरथोरकन्तः 
त्वखाभोऽष्यवसेयः । चचातुरित्धजापि मध्यपारेततवाद्पुश्रस्येति पद 
सम्बध्यते । ज्येष्ठस्यत्यननापुत्रस्यापि कनिष्ठस्य भरातुनांवहयक 
्राद्धामिति गम्यते न पुनः सदथा निषधः। | 

न पन्नस्य पिता कुयान्नाजुज्ञस्य तथागत्रजः। 
अपि स्नेहेन कुयातां सपिण्डीकरण विना ॥ 

इति देमाद्रिधूतवचनेकवाक्यत्वात् । अत्र मृतादशब्देन मरणाधेकरण. 
कतिथिसजातीया ति्थिविव्चिता । संवत्सरान्ततिथो मृतिखम्ब. 
न्धामाषात् । सज्ञा तीयत्वं च तिथेने प्रतिपदारेत्वमात्रेण किन्तु तन्मा 
सपक्षखजातीयमासरपक्चगतम्वन च । 



ह्तथायरकारनिणयः | १८७ 

मासपक्चषतिथिस्पृ्टे यो यस्मिन् प्रियतेऽहनि । 
परत्यक्च तु तथाभूत क्षयादं तस्यत्ं विदुः ॥ 

हति व्यास्वचनात् । अत्र च अदःपद्म् अहोरात्रपरम्। अश्र च- 
मृतेऽदनि पितुयेस्तु न कुर्यात् श्रद्धमादरात् । 
मातुश्च लगश्ादुल | वत्सरान्ते मृताहनि ॥ 

हति भविष्यपुरणि वाक्रान्तम्रहणान्न मगणावेकरणक्रतिथेः श्राद्धाधि. 
करणत्वं छन्तु वत्सर(न्ततिधिखजार्तीयत्वनिरूपकत्वमेव । सेन यत्क 
न । चेदुच्यते प्रतिसवत्सरमिसयावेशेषश्चवणादषं भवं वार्बिकाप्रितिन्यु 
त्पश्नलमाख्याबलाश्च मरणा(धिकरणकतिथरपि श्राद्धाधिकरणत्वम् 
अतश्च सावत्सरिक मरणाधेकरणातथावपि प्राप्तम् । “जाद्यमेकादश्े- 
$दनि" दतिवचनदेकाव्राहे कन्तव्यमिति, तन्निरस्तं वेदितवष्यम्। 
उक्तवाक्ये वरसरान्तप्रहणेन मरणातथौ श्राद्धप्राततेरमावात् । “'मायमे- 
काद् शेऽदनि'” इतिवचन तु माज्लिकविषयम् । तस्य हि- 

मृतेऽहनि तु कत्तव्य प्रतिमास तु वत्सरम् । 
तिव चनात्तत्तन्मासलाधयभूतायां सतति थावेव कत्तेग्यस्वात्। वाचम 

रणाधिक्रणकतिथधाक्षपि भराप्तस्य युकुम्“अधयमक। द शेऽह नि"'हटयनेनोा 
स्कषविघानम् । अत प्व तचेब मासे भवं माल्तिकमिस्येव समार्धाभ्युत्प 
त्तिः। सांवत्सरिक तु उक्तवाक्ये वत्खरान्तव्रहणाद्वषान्ते भवं वार्षिक. 

मिष्येव समाख्याग्युर्पत्तिः । अत्र च “वस्सरान्ते मताहनिशत्यत्र स 
वत्सरान्ते जाते मतादनीत्यथं बोध्यः । तथाहि। अत्रदहिन सवततर 

स्य प्रदणं तिथिब्रद्धिहः साम्यां ग्तादकाललत्षायुपपत्तः । किन्तु चन्द्र 
स्य । मत एव- 

आभ्दिके पितृकायं च मासश्चन्द्रमसः स्मतः 
इतिग्या्वचनम् । अतश्च चन्द्रसंवत्सरस्य पृवेतिथ्यन्तत्वेन दि 

तायवत्सराद्यभूताया ब्र॒ततिथः पूववत्सरान्तव्वाभावान्न वत्सरान्ते 
श्रताहनीतिसामानापि करण्यं किन्तु वत्सरान्ते जते मृताहनीव्येव व 
चनाः । तेन दितीयवत्तराचम्रततिथो श्राद्ध कायम् इति दाक्षिण्य 
सम्मतोऽथः। 

शूलपाणिश्तु मासे मदं ववे मवमिलयेव समास्याभ्युत्पततिः 
म चेवं सर्वाधमततिथौ माल्लिकसांषत्सरिकादिकरणा पातिः । म्रूतति. 
येमताताथै यावस्चान्द्रस्य मास्तसवत्लरादेर्विवक्षितत्वाव् । मृततिथे. 
रिति चावधो पञ्चमी दश्ादथंश्चान्द्र इतिवन् । अतश्च अन्त्य्ततिये. 



१८८ वीरमिच्रादयस्य संमयप्रकाक्- 

रेव पूषमासवषंशब्डाथत्वं नात्तरमासवषशन्दा्थत्वं पृश ततिथेः। तेन 
प्रथमवषान्तगेतासु द्वितीयादिगरतितिथिषु प्रथमादिमा्षिकानि प्रथ 
मसंवरसरान्ते च प्रयमवाषिकम्“अद्मेकादथेऽहनि"¶ति तु मासिका 
द्वि्नमेव सर्वैकोदिष्टपरकृतिभूतं श्राद्धं विधत्ते न पुनराद्यमासिकस्या. 
त्कषेमित्याह । 
धनजञ्जपञ्चुपतिदलायुधमानुपाप्यायजीमूतवाहनधवलेश्वरादयस्तु - 

यस्मिघ्राशिगते भानो विपत्ति यान्दि मानकाः। 
तेषां तत्रैव द्वा स्याच्पिण्डदानोदकाफ़िया ॥ 

तिव चनात्सांवत्छारिकस्य सोरमासन कन्तम्यता । न चद् मल. 
मासरसृतान्िकपरं सङ्काच मानाभावात् । न च हासवरात्तिथिलोपे 
श्रादलोपापात्तः। 

श्राद्धिने सम्पन्न तिथिलोप च वा पुनः। 
पकादष््यां प्रकर्वीत कृष्णपक्षे विद्षतः ॥ 

इतिवचनेनैकादद्यां तत्सम्भवात् । यत्तु चान्द्रमासप्रातिप।व्क 
वचने आन्दिकिग्रहण तत् प्रव्यब्दक्रियम।णदुर्गार्क्षवादिपर्यमिवयाहुः | 

जत्र च~ # €^ {4 9 [4 

यां तिथि समनुप्राप्य उदय याति भा।स्करः। 
सा तिथिः सकलाज्ञेया दानाभ्यनकम्मेसु ॥ 
यां तिथि समनुप्राप्य अस्तं याति द्विषाकरः। 
सा तिथिः सकला क्षेया द्ानाध्ययनकम्मेसु ॥ 

इतिदेवलदिवचनाद्यथा कम्मक्लटेष्वविद्यमानाया अपि तिथेः सम्पू 
णत्वकदपनया प्रहणे न तथा नरणाधिकरणाहारत्रे त्रिमुहरतांदिरूपेण 
उद्यास्तमयकनतिन्यास्तिथम्परणसम्बान्धितया प्रहणम , कन्तु- 

पारणे मरणे तृणां तिथिस्तात्कालिकी स्म्रता । 
इतिवशिष्टषचनेन मरणकालिकया पवति । 

अथ क्षयाहायहाने स वत्सरिककालनिणयः । 

तश्र यस्य मरणतिथिमेरणयक्षश्च न ज्ञायते तन्मास्तस्तु हायते। 
तस्य सांवस्तरिकः तन्पाप्तगतामावास्यायां कत्तव्यम् । तथाच- 
षृहस्पतिः, 

श, [३ @& 9 9 क च 

न श।यते सतादश्चश्प्रमीते प्राषिते स्ति । 
माखश्चप्प्रतिविश्लातस्तद् स्याम्मताहनि॥ 

शतानि यदितं तदितिशिषः। अश्र च यद्यपि बताद्स्येवाज्ञा- 



क्षथाहाज्ञाने सांबत्खरिककारनिणंयः। २८९ 

नमुक्त तथापि पक्च्घाने वक्ष्यमाणरीलया तरयागस्थानुचितस्वात् शङ्ख 
पक्चषगतक्दद्यामव सवत्लारक्न्नद्प्रात्तः पक्चाक्लानभ्प्यतस्यं नणा 

धकत्वादत्र मताहग्रहणं पक्ष्याप्युपलक्षणाथम् । प्रोषित ति प्रतति- 
च्यज्ञानकारणापटक्षणम् । अत पव- 

भविष्यपुराणे, 

प्रवासखप्रन्तरेणापि स्यातां तौ विस्मृतो यदा । श््यादि। 
अत्र च सामान्यवचनात्तिपतृष्यादीनामपि मृतादाद्यक्लाने अयमेव 

निणेय उचितत्वात् । एवञ्च - 
न जानाति देनं यस्तु माल वाथ नराधिप || 
मतयास्तु महाप्राज्ञ | पित्रस्तुस कथं नरः॥ 

इति भविध्यपुराणीयप्रदनवाक्ये पितृपदमुपलक्षणाथं द्रषटष्यम् | का. 
लान्तरमाद- 
मरीचिः, का व ॥ 

धा विष्ने क्षमुत्पन्ने भविक्लति भ्रृताहनि। 
पकाददयां तु कत्तम्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥ 

अन्न विरोषत शतिश्रवणात् ड्ुङ्गेकददयामपि श्राद्धं भवतीति ग. 
म्यते । तत्र च यदि पक्षो विदितः स्यात् वदा तत्पागे कारणाभावा. 
ख्टुङ्गपल्षेकाद्दया पव मुख्यत्वम् । यदि तु सनश्चायते तदा ष्ण. 
पक्षस्य पिच्य प्रशस्तत्वेन विशेषत ह्युक्त्या च छष्णेकाद्हयेव मुख्यः 
कालः तद्मषेतु श्ुङ्गकाददवाः काटत्वामिति विवेकः । हेमाय दिघक्रदा- 
क्षिणप्यप्नीयिलस्वरसोऽप्येवम् । स्माततमश्स्वु प्रागुद।हतवृहस्पतिवचनोक्तामावा- 
स्यापेश्चया $मष्णेकाददया सुखवत्वमभिप्रस्य विशेषत इ्युक्तम् । न चैवं 
५अ[द्विष्ने “विश्तोषत'' इत्यस्याजुपपत्तिस्तत्रामावास्याया अविहि 
तरश्षात् ईति वाच्यम् । 

धाद्धविऽने समुत्पन्न स्वन्तर। भ्रृतघूतके । 
अमावास्यां प्रकुर्वीत शुद्धे चक मनीषिणः॥ 

इतिव्प्रा्वचनेन तत्रामाषास्याया विदहितत्वादिव्याह । यदातु मर. 
णमास्तो न ्षायते दिन तु श्यते तदा-~- 
भविष्यपुराणे 

विनमेव तु जानाति मासंनेवतुयोनरः। 
मार्गशीर्षे$थवा भाद्रे माचश्वाय समाचरेत् ॥ 

सुदस्पतिस्वृतावपि, 

तदा ह्याषाहके माकि माषे वा तदिन भवेत् | 



९९० वीरमिघ्रोदथस्य समथप्रकाश्ो- 

अत्रापि शुङ्गप्श्षह्टने तद्गता तात्तथिग्राह्या । नो चक्प्णपक्षगतेव 
तस्य पिडषेऽतिप्र्ञस्तत्वात्। यदा तु जयाणामपि मरणसम्बन्धिमास- 

पत्ततिधीनामकश्चानं तदा यदि प्रस्थानोत्तरमेव जीवनवात्ता न लाता तत्र 
प्रस्थानति्यादिसजातीयमासतियिपक्चा प्राह्याः । यथाह- 
शृ दस्पतिः, 

दिनमा न विक्षातौ मरणस्य यदा पुनः। 
प्रस्थानदिनमासो तु ग्राह्यौ पृवोक्तया दिश्या ॥ 

दिनमास्रहणं पक्षस्याप्युपलक्षणं पर्ववत् ।पर्व्वेक्तयेत्यस्यायमथः। 
माकस्लमात्राक्ननि माद्रपदादिगततत्पक्षतिथ्योः, पक्षमज्नाज्ञाने तन्मास्ीयः 

ृष्णपक्षगततत्तिथो, तियिमात्रा्ाने तन्मासीयद्युक्टेकाव दयां, मासप. 
क्षयोरश्चाने भाद्रपदादिमासीयङष्णपक्षगततियौ, पक्चतिथ्योरक्ञाने त- 
स्मासीयरृष्णैकाददयादौ, मासतिथ्योरक्ञाने तु माद्रादिमासीयशयुङ्कः 
कादृद्यामिति । यदा तु त्रयाणामपि परस्थानतिथ्याङ्लमानजातीयानां 

माक्तपक्चषतिधीनामनक्ञानं यस्य च प्रस्थानोत्तरं बहुकालं जीौवनवात्ता 
श्रुता पश्चाच्च मरणनिश्चयश्रवणं तम्याढृतप्रेतकायस्य श्रवणतिथ्या- 
हिसजातीयमास्तपक्षतिथयो ब्राह्या । तथा स 

भविभ्योत्तरे, व का 
सरृतवाचाश्ुते््राष्यो तो पूर्वोक्तक्रमेण तु । 

प्वोक्कमेण स्वित्यस्यायमथः। पकच्यक्ष नतो यो निणेयःपृथ्यैभूक्तः 
सोऽत्रापि द्रप्रष्य इति! अत्रच यादन मरणानश्चयश्रवणं तदिनिऽपि 

ृतप्रेतकायस्ष आष्िककरणं वदितव्यम् । अहृतप्रेतकाय्यंस्व तु -मर. 
णनिश्चयश्रषणोत्तरं अतिरतिवाहादि पूवेकमोभ्वेदेदिक निवेस्य दिती. 
यसंवत्लरे भरवणतिथा कायपरितिविषेकः। यदातु जयाणामपि रवण 

तिथ्याद्ेखजातीयमास्ततिथिपक्चाणामन्ञानम् अथ वा प्रेतकायंकरणनि- 
अयस्तस्याभ्दिकविर्ये- 
प्रमापखण्डम्- 

मृतस्या जानाति मासरं वापि कथंचन । 
तेन कायेममायां तु द्धं माचेऽथ मागके । 

वाशब्दः पश्चस्याप्यचुग्रहाथेः । अत एव चामवास्याप्रहणसुपपद्यतं । 
अन्यथा वु- क १ काक 

मासपक्चतिथिस्पृष्े यो यस्मिन न्नियतेऽदहनि। 
प्रल्यब्द् तु तथाभूते क्षयाहं तस्यत विदुः॥ 

इति भ्यासतवचनेन पक्षस्यापि मरताहोपपादकल्न पश्च्ाने तस्वागस्य 
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कत॒मश्चकयत्वात् माद्रादिमासीयद्युक्टेकादश्यामेव प्रात्तरमाग्रहणानु" 
पपात्तिः। अदं च न त्रितया्चनेऽपृषैकाकलान्तरविधिर्गोरवात् । किन्तु 
अग्यतराक्ञनेऽपि िदहितस्य खमावास्यादिकाटस्याथादेव उमयाश्नि- 
ऽपि प्राप्तरनुषादमात्रम् । अचुवादकत्वादेव च मुख्यरभ्णकादशीरूप- 
गोणद्युक्टेकादश्चीरूपकारान्तरोपलक्षकत्वममाच्चब्दस्य माघापदस्य 
च भाद्राश्ुपलशक्षकत्व न॒ दोषाय । अत् पव स्मात्तन स्वमतायुसारेण 
एतद्वचनभ्याख्यानावसरे ®ृष्णकाद दधमि पवामावस्या प्राह्यस्युक्तम् । 
कथं च नेति मरणप्रवासमरणश्रवणाेना कनापि चिहनेत्य्धः । पव घ 
मर्णसम्बान्धमासक्ञने च मरणमासीयप्रवासरतिथिग्रह्यव्याद्यपि सु 
चितं भवति । अत्र च मरणस्तम्बर्धितिथ्याद्यज्चन प्रस्थानसम्बन्धिमो 
मरणश्रषणसञ्वन्धिनश्च तिथ्यादरन प्रस्थानसम्बन्धितिष्यादेकमेव 
ग्राह्यम् । प्रागुदाह तश्दस्पतिव चने मरणसम्बर्धितिथ्यादयन्चान प्रस्थान. 
सम्बरिधतिथ्यादोनाम ग्राह्यस्वावगमात्। परस्थानस्य श्रवणापक्षया 
प्राथम्याच्चति बहवः, वस्तुतस्तु श्रवणदिने मरणस्य परम्परया 
मताहस्म्बस्धावगतेः मुख्यतयावगतस्य सावत्सरिकतिथिसजातीयति- 
थ्यवच्छेदकत्वङ्पस्य सम्बन्धविशाषस्य बाधऽपि अथादवगतस्य सम्ब. 
न्धस।मान्यस्य सति सम्भवे आनवन्ध्याग्नीषापयोः साशस्के प्रति 
षएपोापय्यमात्रस्यव स्यागायोगात् मरणसम्बन्धितिथ्य्राद्यक्ञाने श्रवण. 
सन्बन्धितिथ्यादिकमव प्राह्यम । नं च व्रहस्पतिवचनविरोधः। मरणस्यति 
षष्ठ्याः सम्बन्धमानत्रषाचित्वन श्रवणद्वारकश्वऽपि न कदाचत् क्षतिः 

“सप्तदशारत्निवाजपयस्य" इतिवत् । (अ०३पा० १ अधि ०९) तस्मात् 
मरणसम्बन्धितिथ्याद्यज्ञान न्रवणसम्घन्धिातथ्यादिग्रहणं तदश्चान च 

प्रस्थानसम्बन्थितिष्वादेग्रहण तस्याप्यज्चाने प्रमासखण्डाक्तकालग्रहणमिति' 

विषकः । यस्वश्र वाचस्पतिन। मासस्याज्ञाने न काय्यं मूलाभावादिस्यु क्त, त- 
त् काशदरोहमद्रिस्माततेमह्ठाचायादे धूतपूर्ोक्तवुहस्पत्याकैवचमेपःसाक्चने मा 
दादिमासानां विहितस्वावुपेकष्यम् । यस्य तु अश्चातदेश्गतस्य जीवन- 
मरणास्यतरानिधारणात्पञ्चदशवबाणे प्रतीक्ष्य पश्चात्पतिकृतिदादाद्ौ. 
ष्वदहिक क्रियते तस्य दाहसरम्बाण्वतिथ्यारे सजातीया मासपक्षातेथ- 
थयो ब्राह्याः। तथाच- 

नातुरण्यः, का ॥ 
पिवरि प्रोषिते यस्यनषा्ता नेव चागतिः। 
उध्वं पञचद्शादषा्ृत्वा तु प्रतिरूपकम् ॥ 
कुर्यात्तस्य च संस्कार यथोक्तषिधिना तथा । 



१९२ वीरमिश्रोदयस्य समयप्रकरो-- 

तवानीमिष स्वांणि शेषक पाणि सञ्चरेत् । 
तदानीभिष=तदार्नी सुतस्येव । रेषङयांणिनमासिकाग्दिकादीनि। यज्ञ. 

यस्य न श्रूयते घात्ता यावदृद्वादरावत्सरम्। 
कुशपुत्रकदाहिन तस्य स्यादवधारणम्॥ 

दति बुहस्पतिषचनम्, 

प्रोषितस्य यद् कारो गतशवृद्वादर्शाद्दिकः। 
प्राप्ते भ्रयोद्श्चे वषे प्रेतक्रायाणि कारयत् ॥ 
जीवन् यदि स यागच्छत् घुतकुभ्भे नियोजयेत् । 
उदधयुत्य स्नापयित्वा तु जातकम्मादि कारयेत ॥ 
हाद शाह प्रतचया त्रिरात्रमथवास्य तु । 
स्नात्वादहेत तां भायामन्यां वा तदभावतः ॥ 
अग्नीनाधाय वाधवद्वाव्यस्तोमेन चा यजेत् । 
अथन्द्ाग्नन पष्युना गिरि गत्वाथ तत्रतु॥ 
शटीमायुप्मतीं कुयादीप्सितांश्च क्रतृस्ततः। 

इतिव्रदमनुवचन च द्वादश्वषप्रतीक्षाविधायक तत् पित्रतिरिक्तप 
रम् । प्रागुदाह्तजातुकण्यवाकये पितरीतिविशेषोपादानात् । काचन 
पञ्चाशद्रपन्यूनवयस्कस्य पञ्चदरावषएनीक्षा तदधिकवयस्कस्य द्वादशे. 
वि भ्यवस्थामाहूः । तन्न । वाक्यानारूढतयास्या निमूलत्वात् । जीवन्न 
स्यादि तु पितय्येपि भवस्येव । व्रतचय्यां व्रक्मचयङूपा । 

दति मतादा्चाने सवत्वरिककालनिणेयः । 
भय श्राद्वि्ने निणयः। 

तश्राश्ीचेन तावत्क्षयादश्राद्धप्रतिशन्धे आशोचान्त्यदिनोत्तरदिने 
तत्कन्तव्यम् । तथा च-- 

ऋष्यग््गः, 
देये पितृणां श्राद्धे तु आशौचं जायते यदि । 
तदश्च भ्यतीते तु तेषां श्राद्धं विधीयते ॥ 
द्युखीभूतेन दातभ्यं या तिथिः प्रतिपद्यते । 
सा त्िथिस्तस्य कत्तव्या न त्वन्या वे कदाचन ॥ इति । 

देय ईतिविक्ेषणं सताहातिरिकश्राद्ग्याबृस्यथम् । तेषामाशोचे 
शङ्कव चनन देयः्वावगमात् । 
यथा, 

दान प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकम्म च। 
त्रतपिण्डक्रियाषजमाश्ौशे विनिवत्तेते ॥ इति । 
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नत॒पितृकम्पेत्वाविशेषान्मुताहश्राद्धस्यापि पयुदस्तस्वनादेयस्वाः 
त्कथं श्रतादश्राद्धग्यतिरिक्तधाद्धस्येवदेयल्वम् । अत्र केचिदाहुः । तर. 
तपिण्डक्रिशापदस्य पेतेकोरिष्टपरत्वात्पतेकोदष्स्याशोचे देयत्वसिद्धे 
तद्धिक्रारे खांवत्घरिकिक्ोदिष्टेऽपि अतिदेशेन देयत्वे प्रात छष्यज्गवचने 

नाशोचान्तक्रालवधेरिति | तन्न । सा्िक्ोरसकत्तंकध्य पावणषिधि. 
ना क्रियमाणस्य प्रल्याग्दिकश्रादस्येकोषटिष्रधरमानतिदेश्षादेयस्वाप्रल 
क्तशाशचान्तकत्तम्यता न स्यात्। न चणपत्तिः रिषाचारषिरोधापः 
तः। किञ्च शङ्धवचनास्ेतकादिष्टव्यतिरिकपितृकम्मणो देयत्वे सिद्धे 
साषत्सरिकेको दिष्टस्याप उपदेश्ानदियत्वप्रतिनातदेश्षावगतदेयन्व- 

प्रसक्तिः । वस्तुतस्तु प्रतपिण्डक्रियापदं न व्रतेकारिष्टपर तत्परत्वे 
लक्षणापत्तः । किम्तु पिण्डदानम्राच्रपरम् । अतश्च प्रतकोदिष्टस्यापि 
आशौचे अदेयत्वान्नातिदेश्न सांवत्सरिकेकोदिषे देयत्वप्रसकतिरसित । 
तस्मान्नहक्न्याख्यानं युक्तम् । 

अन्य तु न दय दतावक्षणन पोवणादानामश्नाचार्तं अक. 

सभ्यता क्ििम्तु कमधेनो भुनाहप्रकरण पएवेतस्य छष्यश्टवचनस्य 
छखिखितत्वादाकरेऽपि मरताहप्रकरण पवेतदिव्युक्ञीयते । अतश्च 

प्रकरणान्सृताहकतव्यश्चदस्यंषाशोचान्तकत्तव्यतानन विधायते न 
पावणादीनःमित्याहुः । -तन्न । देयपदस्यानर्थक्षय। पत्तः । कामघनुलिख- 
नमात्रेणाक्रर सताहप्रकरणस्थस्वकस्पनस्यान्याय्यत्वाश्च । तस्माहय 
इति विश्ेषणवशादेव पाकव्णादिग्याशरात्तः कथम् । तेषां तावद्देय 
त्व शद्ध चनास्स्पष्मेव । सृतादश्राद्धस्य देयत्वं तु - 

श्राद्धविघ्न समुत्पन्न सरताहेऽविदित तथा। 
पकादश््यां प्रकुर्वीत $ष्णपक्षे विक्ेषतः ॥ 

दतिलघुदहारोतवचनेन। अत्र ह मृताहपद् श्रद्धविच्र श्स्यस्यापि विशेषणं 
मध्यगतस्वेन विश्चिषाग्रहणात्साकाक्षुत्वाश्च । सथ वा यदपि मुताहपदम- 
विज्च।त इत्यनेनैव, सम्बध्यते तथापि उपस्थिततात्तञ्नत्य णव विधघ्राबो 
भ्यः। अतश्च विध्रमत्र मृतादश्राद्धस्य देयत्वावगमादाशोचधिप्रऽपि देय. 
त्प्रसक्तिः। न चेकद्द्यादिकाटपुरस्कारेणात्र देयत्वावगमान्न ऋष्य 
नदचनेना शो चान्तकालविघसम्भव हइतिषाच्यम् । अस्य खत्यपि देयता; 
विशेषपरत्वे आधकस्य देयताक्लामान्वस्यापजीवनेनात्र कारन्तर 
विधिः सम्मवस्येव । यथा सत्यपि आच्रेय्याः स्तोश्रादिविशेषसम्बन्धेऽ. 

येलिद्ध क्रतुखामान्वसम्बन्धं लाघवादुपजीभ्य “अग्रेय्याश्न)घमुपतिष्ठः 
"» इत्यन्नान्नाध्रोपस्थानाङ्गप्वन वाधेः । पव च अत्रत्यस्य पकादइया- 
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१९४ 1रमज्राद्यस्प समयप्रकाचा- 

दिकालस्य ^ न त्वन्या वं कदाचनः" श्तिकरष्यग्ङ्गवचनेन निबेधान्मृताह- 
प्रत्यासन्लमुख्याशोखानन्तरदिनापेक्षया गोणत्वम् । निवे धाथमुपजीभ्य. 
स्व तस्य सवं प्रतिषद्धुमशक्यस्वेन प्रतिषेधस्य सम्भवद्धिषयत्वाव् । 
अत पव स्डतिचन्दकशकालदशदमाद्रिप्रमुखरघुहारीतवचनमाशालविध्रम्यपे 
ग्याख्यायाशोचान्तकालापेक्षया पकादहयादिकाङस्य गोणत्वमुक्तम् । 
पतेन यत्केनचिदुक्तमाशोचविघ्र आशचान्ततिथो देयं न कृष्णैकादुक्ती 
प्रतीक्षणीय तस्या ध्न त्वन्या वे कदाचन” इत्यनेन प्रातेषेधात् बि. 
च्रा्तरविषयरषमिति । यश्च गेडेकदेशिनारम्- 

्राद्धविघ्र समुत्पन्न त्वस्तरा स्ुतसूतक। 
पक्ादहयां न कर्तव्यं दशे वापि षिचक्षणेः॥ 

इनिखहुनिषन्धघुतवचनादाशोचान्त पव कार्यमिति, तदव्यपास्तं 
वोदेतभ्यम् । उद्राहनवचनं त॒ सम्मधद्विषयं व्याख्येयम् । अन्यथा-- 

प्राप्त प्रत्याह्दिके श्राद्धे सवन्तरा मूतसुनके । 
आशोखानम्तर कुर्य्यात्तन्मासेन्दुक्चयऽपि घा ॥ 

इतिकारदर्शधु तगोमिलतवचनस्य गनर्विष्रयत्वापत्तः । तस्मादाक्ोचन 
श्राद्ध प्रतिबन्ध आशोचान्ते कार्यम् । तत्र प्रमादादिना श्रा्ासम्मवे अ. 
मराास्यायां, तस्याः प्रागादाहतशालदश्धुतगामिलवचनेनाशोचपुरस्कारण 
बाह तत्वात् । तश्राप्यसम्मव कष्णकाददहया रघुदारोतवखने विप्रसामस्य 

तस्या विहितत्वात् । तत्राप्यसम्भव शुङ्कुक्तादहयां तस्या अपि विशाषत इ 
व्यक्तया नरकक्पत्वन सूचितत्वात् । यस्वश्र वाचस्पातना लघुदागीतष चनस्य भाः 

शौचातिरिक्तमूनाहप्रतिबन्धधिषयत्वमुक्तं तत् “न त्वन्या वै कदाचन 
इ्यप्राप्तकाङप्रतिषेधानुपपत्तरयुकतम । श्चलपाणरप्येवम् । ध्यं चाशौचविघ्न 
तक्न्तकन्तेव्यतः। पुरुषप्रयल्लानपनेयाश्ाचविघ्र न तु पुरुषप्रयज्लञापनेये 
तस्य श्राद्धादर्विदिवशोचादकापगमात्। तथा चक्षतारोचस्वापि पु. 
खषप्रयज्ञानपनेयत्वात् क्षताशोचन विघ्न तदन्त पव कायमितिति के. 
चित् । अन्येतु क्षताशोचस्य आशौचस्वे प्रमाणाभावात् आशौचि- 
त्वेऽपि वा-' _. . . 

धाद्धविघ्े समुत्पन्ने न्तरा शृतवुतक । 
इति पृषांद।ह तचनेन जननमरणाक्रोचच पक सदन्तकत्तेव्यतादिघा- 

नात् न क्षताशौच तदन्ते काय्यं किन्तु पकादश्यादावेषेव्याहुः । एवञ्च 
यनप्रते तदन्तकस्तैशयता तन्मते पृषेदिनकन्तस्यनियमस्यापि उन्तरेयरे. 
वावुष्ठानं पृषदिने निवरणाीभावसंशयेन प्रधानकक्तेवयस्वानिश्चयात् । न 
चोच्तरधरपि पूवाहरूपक!खामाषादननुष्ठानमिति बाध्यम् । भङ्गानुरो- 



श्राद्धविघ्ने निषंयः। १९५ 

येन प्रघानलो पस्यान्याय्यत्वात् । न वाऽक्राठे छृतमहृतामेति वाच्यम् । 

गौणक।लस्य विययमानत्वाव् । अन्यथा अशक्या सद्यस्काटायामम- 

वास्यायां पषेदिनक्लाध्यान्वाधानादि पापतः । पवश्व यद्वाच्पातिनक्ति 

तणाश्चोचस्थरे पूवदिनकृस्य पनङ्गमेव नतेणमावक्लश्चयेन पृवदेन 

प्रधानकच्तेग्यत्वानिश्चय।दुत्तरव्ने च तान्नश्चय पृषषह्नरूपकारामवा 

त्स्पस्यग्छिषे ज्यायामाबाहनस्यव षाय हत, तान्नरस्तम् । गाणकाल 

सस्वनाङ्ग खा पस्यान्याय्यल्लातर। यद्पिच रषएान्तकथन तदपि दश्चम 

अ{वादहनक्य निमित्तानन्तर कत्तव्यत्वाभधानात् सअकरश्चनपूलम् । 

पथश्च जननमरणाशौचान्त्यदेनोतच्तरदिन श्राद्धकरणे तदन पव पूष 

दिनश्ृत्यायुष्ठान पदिन अश्चाचसस्वन अनाधकारत् । चान तु अय, 

द्ु्तानि एक मक्तादाान तत्रा ङि पएव। वाचक्पातस्तु पूवदद्नप्त्र काय्य 

तन्न श्नौचस्यातस्तत्वात् पकाद् णादथाद्धवदित्याह । भत्र च "द्य ।पतृ. 

[इत्यत्र मूतादनिरूप्वध्राद्धस्य तास्मन्नहान अशाच तदन्तक्त्तभ्य 

ता बोध्यते । अतश्च मा्तकोनषाण्मासकतपाक्षकदनिमपि कमः। 

तेन माल्लिकसांवर्सरिकयार। राच वन्न तदन्त कत्तन्यता तदसम्भवे तु 

अन्नावास्यादौ । जश्ोचातिररकतविन्न तु मालक्रकाहष्ट माल्लकन्तरः 

दन कास्यम् | तथाचात्र 

तदशशचेसपरदुश्येत केन चत्घूतकाद्न। । 

सूतकानन्तर कुय्याव्पुनस्तददर्व वा ॥ इत । 

अश्र च प्रथमस्य कालस्य बूतकविघ्रविष्यत्व ऋष्यश्यबचनक्वा" 

वैयत्वात् । दितयस्य ठ आदशम्दाकषूतक्रातारकतप्राषयत्वम् 
। 

ऋष्यशरहवचनस्य सामान्यवचनत्वऽपि अनया; पर्षयाचकरपस्य अष्ट 

दोषवुष्त्वाद्ज्विषयत्व युक्तमेव । न चतस्य मासककाद विषयत्व 

मानामाषः। _ , . 
मा्िकं चोदकुम्भं च यद्यद्न्तारेत भवत् । 

तन्तदुत्तरसातन्यद्नुष्ठय प्रचक्षत ॥ 

इतिथचनेकवाक्यतालामेन तथा निश्चवात् । मत एव हेमाद्रौ देवव 

चनम्  ... 

पकोदिदधे तु सम्प्राप यदि विन्नः प्रजायते । 

मासे ऽन्यसिमिस्तिथो तस्मिन्धादध कुय्याल्प्रयन्ञतः ॥ ईति । 

यदपि चात्र निमित्तकथनेखायामेकोदहि पदं मासिकाष्दिकिसाधा 

श्णं प्रतीयते तथाप मास$म्यास्मिक्नितिवचनान्मासिककोदिषटपरमेव । 

अभ्यथा अभ्देऽभ्यस्पिन्निति ब्रुयात् । ष्च मालिकार्तरदिनरूपकाल 



१९६ वरि मित्रोदयस्य समयमप्रकारो- 

विधानं न कृष्णेकादद्यादयसम्मवे तस्य माल्लिकपुरस्कारेण विश्ेषवि. 
हितस्वात् । अत एव स्डतिचन्धिक्षाकारेण "अमावास्यायां प्रकुर्वीत" इतिव- 
चनं सावत्सरिकश्च!द्ध विषयमित्युक्तम् । गोडनिबन्धे तु एकाद दइयादावक. 
रणे मासिकान्तरदिने काय्येमित्युक्तम् । अन्न चोक्तवचने पकोदिश्रह- 
णादेकोदष्टरूपेभ्वेव माक्षिकेषु दिनान्तरकालेधानं न पावेणरूपेषु 
अनुमाल्तिकेाष्वति चन्धिकाकारः । अच्र च पतितमात्तिक इत्वा पश्चात्तदि. 
नमासिक कास्यं कटटृक्तक्रमस्यागे प्रमाण।भावात् इति गौडा: । तत्र पकः 
कालकक्नकत्वेन तन्तरस्यैव युक्तत्वात् । श्राद्धक्रमस्य आार्थिकत्वेन तद्रा 
धे ऽप्यवेगुण्यात् । अस्तु बा कमस्याङ्त्व तथापि अच्चुपादेयकाखलुरे 
थेन तदुब्ाधो युक्त एवे । न च अपराहे; अतिश्नयमात्रायतवात्तद् बाधे. 
ऽपिन ्रद्धकाटबाध इति वाच्यम् । तारश्चापराह्णाद्यनुरोधेनापि त. 
भत्रस्य युक्तत्वात् । अन्यथा कारवाघामवि भिन्नप्रयोगवचनपरिग्रही. 
तत्वात् सङ्कान्त्यमावास्यादिश्राद्ध(नामपि मदेन करणापाक्तिः । त. 
क्मात्तस्त्रपेव युक्तम् । अत पव ““तत्तदुत्तरखातन्त्यात्' इतिपृष्वादाह- 
तवचने तन्त्रमुक्तम् । तज्नाङ्गानां न तु प्रधानस्यापि षोडशसङख्याव्या- 
धातापत्तः । त क्मात्पांततमासक माक्लकान्तरदिने तददिनिमासिकेन सह 
तम्ञेण कार्य्यम् । आब्दिकं तु आश्चौचातिरिकते पाकासम्भवादिना विप्र 
तदुत्तरामावास्यादिषु काय्य न तु आमेन। 

इ्यापक्ञोऽप्यान्दिक नेव कुर्यावामेन कर्दिचित्। 
अक्षेनेदममायां तुषृष्णे वा हरिवासरे ॥ 

इति काप्णाजिनिवचनात् । व्यापन्रःन्पाकालम्मवाहिना । अमनिषघ- 
सल।हचय्यांत् । व्याध्यादिना अकेन तु पुत्रादिद्धारा तदिन पवान्नेन 
करणीयम् । अनुपादेयकालानुसोषेनोपादेयकन्नप्रति नि घेन्याय्यत्वात् । 

प श्राद्धविष्ने दिजातीनामामश्राद्धं प्रकोत्तितम् । 
अमावास्यादिजैयत मास्लसवत्सराहते ॥ 
पकोदिष्टं तु कत्तव्य पाकनेव सद्ा स्वयम् । 
अमाव पाकपात्राणां तदहः समुपोषयत् ॥ 

इति लघुदारीतवचने, तन्न प्रातिनिधिमाञ्चस्य निषेधक किन्तु असगोत्र 
प्रतिनिधेनिषेधकम् । तथा च प्रेतक्रियामधिङ्कस्य ब्रह्मपुरण- 

न कद्ाचित्सगोश्राय श्राद्धं देयमगोत्रज्ञेः । 
अगोत्रभे-द्(रभूतेः नतु सरृत्कन्तभिः सगात्रायेध्यनन्वयापत्तः । 

अतच प्रेतश्नाद्ध विकृतित्वात्लांवस्छरिकंऽपि अक्लगोत्रप्रतिनिधिनिषः 



ाडविष्ने निणयः । १९७ 

धात्तदेकवाकयतय। ल्घुदार तवचनस्थस्वयंपदमस्तगोश्रप्रतिबेधक्मेव । श. 
लपाण्यादेनिवभ्वा अप्यवम् । केचित्त स्वयं पाकेनेव्यन्वयमःदुः । अभाव 
इति पाकपात्रामावोऽत्र पाकसापग्रधमाषोपटश्चक्रः। तददःसमुपोषयेव् 
इति मुख्यकाराकरणनिमित्त प्रायदिचत्तरूपमुपोषणं तदहि कन्तवयमि. 
त्यय॑ः। द्धं पुनः ऊष्णेकादद्यादो कार्यम् । अन्यथा पृवोंदाहृतका- 
प्णाजिनिवचनविसेधापत्तेः। उपनयनादिकालातिपातऽपि प्रायाश्चित्तं 
छृत्वा उपनयनाद्यकरणापत्तद्च । तस्मात्तद हवि उपोषणरूप प्रायश्चित्तं 
हृत्वा रृष्णेकादभ्यादौ एनः श्राद्धं काय्यंमेव । मेगिलस्यु उपोषणमेव 
्राद्धस्थानयमाहूुः । तस्प्राद्याध्यादििनासम्भवे पुजादिद्धारा काय्यंम् । 

भायारजोयोगे तु तददहरेवार्मादिपकनान्नेन मािकादि कायवम् । यत्त- 
स्तानि तु सम्प्राप यस्य भायां रजस्वला । 
श्राद्धं तदा न कन्तेभ्य कत्य पश्चमेऽदटनि ॥ 

इति्मादरिमाधव।दिलटि तं घयनं, तत् यस्य म्रतस्य श्रद्धकत्रीं भा 
यां रजस्वेति भ्याश्येयम् । न तु घ्रद्धकरमायाो रजस्वलेति । देमादि- 
स्तु ग्रहस्थस्य भाय्यंया सहेव श्राद्धऽधिकाराद्रजस्वखाद् शायां खथननि. 
कारात् भ्यासञ्यद्रृततेभन्गतस्याप्याधकारस्य नव्त्तत्वात्तस्यास्तदह् 
शापगम पव श्राद्ध काय्यंमू् । एतन्न्वायमुलक च मरताहनीतिवच 
नम् । यत्त- 

पुष्पवत्स्वपि दारेषु विदेश स्थोऽप्यनभ्निकः। 
अक्ननेर्बाज्दिक कु्यादधम्ना वामेन न काचित् ॥ 

हति लैगक्षिविचने तद्धिरुतभायास्तरसखद्धावविषयमिव्याह । तन्न । 
हस्पत्योः श्रद्ध सहाधेकारे प्रमाणाभावात् । न च “पाणिग्रदणाद्धि स- 

हवं सर्वकम्मेघु” इति वचनं मूकभितिवाच्यम् । पतस्य यत्र भोतस्मा- 
तौनिसखाध्येषु कममसु प्रमाणान्तरेण उभवाधिकारोऽवगतस्तदनुवादक. 
ष्वेन पृ्तोदिष्विव श्राद्धे उमप्राधेकारविधायकत्वामावत् । नच भ 
दइस्यापि भश्भिक्लाध्यत्वादुभयायिकारिकत्वमिति वाच्यम् । अञ्चिला- 
ध्यत्वेऽपि अधिक्षारस्य वक्तुमशक्यत्वात् । ग्युतापेत्रादिकस्य अमाषा. 
स्याद्वकरणप्रल्वायपरिदाराथ पिद्ापितामहाद्ेगतव्ष्न्युद्धारादिफ- 
छार्थवा द्धे पितृत्वाधनिरूपिकायास्तस्या सरतपितृकत्वाभाषेन अः 

धिकारास्रम्भवात्। न चाधानगतात्मनपद विरोधः । आत्मनेपदि 
अचिस्ामिगतं फर जनयन्त्यञ्निखध्यानि कर्माणि न अस्वापमिगत. 
मिल्येतावदवगम्यते न तु सवेस्वामिगतं फरं जनयन्ति इति । दम्पत्यो. 



१९८ रबारामित्रोदयस्य समयप्रकज- 

मैष्ये एकस्य रोगादिपीडितस्य तत्पर्िरार्थमिषो क्रिवमाणायां तद्. 
छम्मकात्। न च धद्धाङ्गपाकस्य मध्यमपिण्डप्राशनस्य च पल्नीसाः 
यत्वात् पत्नीश्यब्डस्य च यन्नस्वामिवचनत्वात्तस्या अधिकाराभाषे 
कथ तत्क कत्वोपपत्तिररतषाच्यम् । उक्तरीत्या अधिक।रासम्मके 
पल्लाशब्दृस्य लक्षणया यजमानभायामाज्परत्वात् । तस्पादधिकारस 
ग्रति प्रमाणामावात्तस्यां रजस्वल।यामात्मादिपकेनान्नेन तदहरेव धाद्धं 
काय्यम् । 4 

६।त7 नाद्ध।वध्म नणयः । 

अथ प्रत्रद्धानां कालाः । 

तश्र तावत् द्विविधानि प्रेतश्राद्धानि नवानि नवमिश्राणि च। 
नवश्राद्धं दशाहानि नवाभधं तु षड़तून् । 

इति स्मरतः। तेन अन्तदंशाहं क्रियमाणानां ्राद्धानां नवानीतिसं- 
ला । सङ्नाकरणं तु "चान्द्रायणं नवश्राद्धं" इति प्रायाईेचत्ताद्युपयागार्थम 
न्यनकादवारयुक्तान ६मवयद्ाहतनागस्खण्ड भतृयज्ञत। 

श्रनि सषश्चयनस्याथं तानिवे द्णु साभ्प्रतम्। 
यन्न स्थान भवेन्नर्युस्तत्र भाद्धं तु कारयेत् ॥ 
पकोदिषए्र ततो मागें विश्चामो यत्न कारितः । 
ततः सञ्जयनस्थाने वृताय भाद्धाक्रष्यदटे ॥ 

पश्चमे खक्तमे तद्वदष्टमे नवमे तथा। 
द् शमेक।दशे चेव नवश्राद्धानि तानिवे॥ 

अत्र चकादशादहिकस्यापि नवामेतिसश्चा | उक्तं च~ 

कत्यायचन 

चतुर्थे पश्चमे चव नवमेक।द ऽहनि । 
यन्त वे दीयते जन्तास्तन्नवेश्चाद्धमुच्यते॥ 

अग्राः ~ 

प्रथमेऽहि वृतीयेऽहि पञ्चमे सप्तमे तथा । 
नवमेक।दशचे चव षण्नवश्राद्धमुच्यते ॥ 

नवम चेकादश्चं चति इन्द्र इति कालदशेः । 
ब्रह्मपुरगे-~ 

तृतीय ऽहनि कच्तभ्य प्रेतद्।हावना द्विजाः 1 । 

सूतकान्ते गृहे भाद्धमेकोदिष्ट प्रचक्षते ॥ इति 

ध्यास मः क [त्य् (~ ९ क, [ भद 

प्रथमे सक्षम चेव नवमैकादशे ऽ््नि । 
+ ० यस वै दीयते जन्तोस्तन्नवधाद्धमुस्यते ॥ इति । 



प्रतश्राद्धक्ाङनिणयः । १९९ 

यथप्येताभ्यनेकविधानि तथापि बृदवशिष्टो्तान्येव । 
प्रथमेऽद्धि वतीयेऽह्धि सप्तमे नवमे तथा। 

एकादश पञ्चमेऽदह्ि नवश्राद्धानि षर् तथा ॥ 
इति साम्प्रतं शिष्टचारगोचराणि । बोधायनेन तु पडवेवोकतानि। 

तश्रापि नवमदिषसकन्तव्यस्य नवश्राद्धस्य विष्नादिना विण्डेदे तदेका- 
दश्चेऽद्धि कत्तव्य मिव्युक्तम् । मरणाद्ेषमेषु दिनेषु पकक नवश्राद्धं कयौ. 
दानवमात् । यत्न नवमं षिच्छिद्येतेकादश्ेऽह्वि तच्कुयादिति । काणस्तु 
यस्थ कस्यापि नवश्राद्धस्यान्तराये उस्तरखल मानतन्ताकन्तंम्यतामाह-- 

मवश्राद्धं मासिक च यद्यन्तरित भवेत् । 
तत्तदुल्तरसातन्छयादनुष्ठय प्रचक्चते ॥ इति । 

शिवश्वामी तु-~ ह 
नघश्राङ्धानि पञचाहुरादवलायनश्ला लतिनः। 
घापस्तम्बाः षडिव्यादहुधमाषामेतरयिणः ॥ 

इति भादवलयनश्चाखिनां पञ्च, जापस्तम्बनां षाडति हयोः पक्षयो 
वस्थितिः । पेतरेयिणां च पञ षड् वेतिधिकद्पं च घक्ति। षणंतोऽपि 
व्यवस्थोाक्ता- 

भविष्यपुराणे 
नव सत्त विशां रां नवश्रादाम्यनुक्रमात् | 
आधन्तयोवणयेस्तु षडित्याहुमहषेयः ॥ 
विशां नव राहा स्त विप्रशूद्रयोः षाडति । 

„ नवधादनिमित्त त॒ पकमेकादशेऽहनि । 
इति घत्रिणा त्वकमेधाक्तम् । हेम्रो कलकाण्डे तु- 

वाचं भाखमश्ुदडधोऽपि कु्यदेकादशे$हनि । 
क्तस्तात्कालिकी श्ुद्धिरश्ुखः पुनरेष सः ॥ 
इति शङ्लव चने यत् आद्यं तद्पि नवमिति भ्याख्य।तम्। 

काध्यायनगृ्ेऽपि इदं नाषमिस्युक्तं तद पि स्वार्थऽणुकरणान्नवमेव नाव. 
मिति । नवश्चाद्धानां च यधथपि- 

नघधारयानि कुषंन्ति प्रेतोदेशेन यनतः 
पक्ादछावचयारन नान्यथा तु कदचन ॥ 

वि ब्रह्मण्डपुराणत् सपिण्डनपृवमावित्वाच्चेकारेषएटङपत्वम् । तथा 
पि तत्र ब्राह्मणा युग्मक्लङ्ख्वाकाः कायाः । 

प्रेताय च गहदारि चतुथं भोजयेत् द्विजान् । 

द्वितीयेऽहनि क्त॑भयं श्चुरकम्म च ब्रान्धवेः ॥ 



२०० वीरमिखाोदधस्य समयप्रकाद्ो-- 

चतुथं बान्धवे: स्ेरस्थ्नां सञ्चयनं भवेत् । 
पचोन् विध्राज्नियुञ्जीत युरमास्तु श्रद्धया श्ुचीन्॥ 
पञ्चमे नवमे चैव तयेवंकादशोऽदनि । 
युरमांस्तु भोज्ञयेद्धिप्रान् नवश्रद्धं त॒ तदिदुः॥ 

इति कूम्मपुर'णात् । शरपाणो तु- 

अयुगमान्मोजयद्वि प्रा स्तन्नवश्राद्धमुच्यते इतिपाडः । यस्वत्र ब्रह्म 
धुराणदयुक्तम्-~ 

खतुथं ब्राह्मणानां तु पञ्चमेऽहनि भुभताम् । 
लघ वेश्यजातीनां शुद्राणां दश्चमत्परम् ॥ शति । 
चतुर्थेऽहनि विप्रभ्या देयमन्न हि बान्धवः । 
यदिष्टं जीवतश्चास्ात्तर् यात्तस्य यत्नतः ॥ 

चतुर्थेऽहनि- सञ्चयाहनीत्यथः । तस्य प्रतस्य जीवतो यककिश्िवभी- 
एमारसात्तदधादिव्यथः । 

गादः सुवणं वित्त च प्रतमुददिश्य शक्ततः, 
इति ब्रदस्प्युक्तं च धमंजानं तन् स्विस्तरमन्यतचर हेयम् । यद्यपिचै. 

कादशऽद्धि नवश्रादमपि विहतम्। 

तथाच~- (अ० १प्रा° प्र० छा २५६) 

सतेऽहनि ते क्त्य प्रतिमासं तु चत्सरम्। 
इत्यभिधाय-आधमकादशेऽहनि । 

इति याक्ञवत्क्यनधद्माल्िकस्य सतदिने प्राप्तस्येकदश्चेऽहनि उत्कषा. 
मिघानादाद्यमासिकं च तत्र प्रसक्तम् । तथापे वश्ष्यमाणतद्वाकष्यपया- 

लोचनया पकादृन्ेऽहनि क्रियमाण मदेकोदिष्टं ताभ्यां प्सिन्नमेष। 
नथाहि- . | 

एकाद श्ाहि यच्छ्राद्धं तत्सामान्यसुदाहतम् । 
पकादश्चभ्यो विप्रेभ्यो दद्यदेकादश्चेऽदानि ॥ 

„ , इति भविष्यात्तरं । 
वरदपुरणे च-- _ „ , 

पक।दकशाह कचग्य श्राद्धं प्रेताय चत्नतः। 
भ्व! करिष्य इति ज्ञात्छा चाह्यणामन्त्रणक्रिया ॥ 

द्व्यत्र च विधीयमान प्रेतोदेशेन श्राद्धं ताभ्यां भिन्नमेव । नक्षश्चा- 
द्र मासिकयोरघ्रात्यन्तमवुद्धिस्थत्वात्। कूमंपुरणेऽपि-“पकाद शेऽहि कुर्वी. 
त प्रेतसुदिदयणदत्यादिना खधर्मकस्य प्रृतिभूतस्येकादश्यादिकस्येको. 
दिष्स्येव घम्मातिदेशो मा्तकेषु रध्रः। 
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नवश्राङकारखमनिणयः | २५१ 

मरस्यपुरागऽपि- 

ततस्त्वेकाद शादे तु दिजनेकादरोव तु । 
क्षक्रादिः सूतकान्ते तु मोजयदयुजो दिजान् । 
इत्यदिना सथधमेकं विधाय- 
अनन विधिना सवमनुमासं समाचरेत् । 

इति तथवेकादिष्टं प्रकृतित्वेन विधायानुमासिकादौीना वक् तिसे. 
नाभिधमनम्। 

बृहस्पतिरपि--  _ [र 
पएकोदहिषटटविधानेन यदेकस्य प्रदीयते । 
आवाहनाञ्चोकरणर हितं देवव्ञितम् ॥ 
वसख्रालङ्ारशय्याद्यं पितुयद्वाहनायुधम् । 
गन्धमास्येः समभ्यस्य धाद्धभोक्र तदषपयेत् ॥ 
भोजन वानिकविघं क्षारयेत् व्यञ्जनानि च। 
य थाश्त्तया प्रदद्याच्च गोभृदेमादिकःं तथा ॥ इति । 

अत्रापि नवश्रद्धमासिकयोय्यपस्थतरकोदटिष्मेव नानाधमतवे- 
शिष्ठ भिन्नमेव ताभ्यामिति कि भूयसा । तत्र च पूर्वादाहतमष्स्यपुराण- 
धचनादेकल्मिन्नेव प्रतस्थाने पकादरा ब्राह्मणा शति मुख्यः कट्पः । 
सध्यत्रतोऽष्येवपाद--प्रातररुन्थाय प्रेतन्राह्मणानेकाद शामन्छय अपराहे 
नानामक्ष्यान्नरसविन्यासेरित्यादेना । 

अथाशोखव्यपगमे प्रातः सुप्रक्षारेतपाणिपादः स्वाचान्तः पव 
विघानेव ब्राह्मणान् वथारक्तयुकङ्मुखान् गन्धमास्यवल्रालङ्करावि- 
भिः पूजितान् मोजयेत् । 

इति विष्णुना यथाशाक्ते ( इत्यनेन ) बहवोऽप्युक्ताः । वराहपुरागे तु 
एकस्येव ब्राह्मणस्य तश्र तत्र परामश्चादेकस्यापि नियोजनम् । 
यथा-- _ _ _ -, त 

गतोऽसि दिग्यरोकं त्वं छृतान्तविदहितात्पथः। 
मनसा वायुभ्रूतन वप्र त्वाह नयाजय॥ 
पूजयिष्यामि मोगेन एव तप्र निमन्त्रयेत् । इति, 
स्नापनाभ्यञ्जने दद्याद्विप्राय बिधिषृवकम् । इति, 
ब्राह्मणं क्षीघ्रमानयेत् । 

भगतं च हिज दृष्टा क्त्या स्वागवक्रिवा ॥ शति । 
आवरणा छत्र तदृघ्राह्मणाय प्रदीयते । 
पश्चादुपानहो ददात्पादस्पशकरे श्ुमे ॥ 

धा9 सण २६ 
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२०२ वारभिश्रोद्यस्य समयप्रकाशे-~ 

सन्तक्तषादुकां भामि महाकण्रक्िता तथा । 
सन्तारयति दुगणि प्रेतं दददुषानदो ॥ इति । 

यदापि बरहुब्रह्मणपक्षस्तदापि प्रेतोपमुक्तव्रखश्य्यादिकमेकस्मा 
पव गुणवते देयमितरेभ्यो यथाशक्ति दक्षिणामनत्रमिच्युकतम्- 

भविष्योत्तरे, पकादश्चे ऽहनीत्थनन्तरम्- 

भोजने तत्र चेकसे ब्राह्मणाय मरात्मने । 
वसख्ारङ्कारशाय्याथय पपितुयद्वाहन।दिकम् ॥ 
गोगरहासमवासांस्तु दयात्खम्पृज्य भक्तितः । 
प्रद द्यादक्षिणां तेषां सवेषामनुरूपतः ॥ 

दर्यादिविश्तारोऽन्यत्र क्ञयः। शह च बहुषु वाक्येषु पकाद्शाहः 
प्रहण न आशोचोत्तरदिनापटक्षकम् । 

पकादशे ऽहि यच्छ्राद्धं तत्साम्रान्यमुदाहतम् | 

लवेषामेष वणानां सूतक तु प्रथक् पृथक् ॥ 
इति पठीनत्िविचनात् , _ _ ,_ र. 

आद्य धाद्वमश्चुद्धाऽपि कुयाद्कादशेऽहनि । 
क्नस्तात्कालिकी शदिस्थ्ुद्धः पुनरेव लः ॥ 

इति शङ्खवचनाश्च । क्षत्रियादिभिरपि वचनादाशोचे सत्यपि सर 
णाककादशाह पवाद्धाद्ध कर्तव्यम् । तथ, पकाहञयहा रौ चभिरपि । 

सद्यभ्योचेऽपि दात्य व्रेतस्येक।दशेऽहनि । 
ख एव दिषसस्तस्य धाद्धदाय्याङनादिषु ॥ 

इति शङ्खवचनादेकाद्शाह एव । शरूलपण्यादयस्तु-“अथाश्चौचव्यपग. 
. \॥ एति, । 

तबा, 
क्षघ्रादिः सूतकान्ते तु भोजयेदयुजो द्विजान् । 

इति वेष्णवमाह्स्यवचनतः क्षश्रादिभिरपि स्वस्वाशोचान्ते एकाहञ्यहा. 
शोचिभमिरपि तन्मध्ये दशाहकृत्यानुष्ठाने तदन्त पएवेकादराहश्राद्धं 
नेकाकशेऽद्टीति वदन्ति । तन्मते “सद्यः शौचेऽपि दातव्यम्" इति 
रङ्खववनस्य क! ग।तरोति विषेक्तव्यामेति । आस्मन्पक्ष विध्णुवचनेन 
विरोघस्तावन्नाश्त्येव । तस्य ब्राह्मणामिप्रायेणाप्युपपत्तः । सङ्कोचमात्रं 
हितदानतु कस्यचिद्लक्षणा। पकाद्शाहश्चष्दस्याशोचान्तमात्नपर- 
तयोपलक्षणत्वे पएकद्शाहश्यण्दे विधो लक्षणा स्यात् । न च मात्स्यव. 
चोविरोध दत शङ्कनीयम् । अविरोधापवादना्थं तस्यायमर्थः । ब्रह्मण 
पकद्शाहे तत्छुर्वन्न पक्तेन भोजयेत् किन्तु तत्र त्यक्तेन यथासङ्कग्धत्राः 



नवश्राडकालनिर्णयः। ५०६ 

ह्मणभोजनपयापेनामेन सूतकान्ते पक्त्वा भोजयेदिति । पवं च सति 
पक।द शादसूतकान्तरूपकालद्वयोपेत चाद्य णक्षातेयादिविषयं विचिद्धय. 
मथेवद्धवति अन्यथा विष्णुवचनद्व सुतकान्तरूपक्षालोपेतेमैकेनैव 
विधिना सवेवणेसाधारणाद्यन्नद्धर्विधिल्लिद्धो मस्स्यमनथकं स्यात् । 
भयुजो द्विजनिति अयुग्मरसङ्घथा च नवसप्तत्रयाद् शादिरूपा। भह वृदसतिः- 

„ श्रोत्रिया मोजनोयास्तु नव सतत योदश । इति । 
भानः 

रताय सूतकान्त तु ब्राह्मणान् मोजयेत्ततः। 
नवश्राद्ध निमित्त तु एरकमेकाद् शादेऽहनि ॥ 

पवञ्च सलयेकादश्ादिकान्नवश्राद्धादाश्चौ चान्ते विधीयमानं प्राह्मण. 
भोजन कम॑न्तरमिति गम्यते इति देमद्विः। यदा च “ब्राह्मणे दश्च पि 
ण्डाः स्युः इति पारस्करवचनाल्मतिवणं दशद्वाद पञ्चदश ्भिशतिपण्डाः, 
यदा वा ^“लर्वभ्य' इति वाक्यात् द्वितीयो दशेव पिण्ड( इति पक्षः, 
सर्वेषां च खस्वाशोचान्स्यदिने दशमः पिण्डस्तदापि क्षत्ियतैदयश्चूदा 
दीनामकादशेऽदहधि प्रेतत्वनिव्रच्ययं तेनापि श्रद्धेन अन्त्याङ्नक्रियम।. 
णद्शमपिण्डसदहितेनेव प्रतत्वानिन्राततिरित्यन्यत्र विस्तरः। 
शततष~~ , „ 

नवश्राद्धं सपिण्डत्वं धद्धान्यपि च षोडश । 
पकेनेव तु कायांणि संविभक्तधनेष्वपि ॥ इति । 

गालः _ का 
शाख तु सूतकं चर्स्यान्निश्चाशेषे तथेव च । 
नवश्नद्धानि देयानि यथाकारं यथाविधि ॥ ईति । 
यन्वारोदणे ऽपि भिन्ञानि नवथाद्धानि । 
नवश्चाद्धानि सवाणि सपिण्डीकरणं प्रथक् । 
पक एव दृषोत्लर्गो गौरेका तत्न दीयते ॥ इति । 

कचिद्रमप्रदीप हच्युकत्वा सिखितम्- 
देवाद्यदि नवश्रद्धमतीतं प्रथमेऽहनि । 
तृतीयेऽहनि कत्तव्य विषमे छाप्यसम्मवात् ॥ इवि । 

ततरेवायमन्यो विशेषः । 
त्था # ह ५ न € @ क क 

नन्दयां भार्भवदिने चतुहैष्यां रिपुष्करे । 
नवधद्धं नङ्ुर्वीत निषादे पञ्चके तथा ॥ श्ति। 

ऋष्यशख्रेण विशेकान्तरमुक्तम्- 
नवभाद्ध सपिण्डरव पक्षान्नेन समाचरेत् । इति । 



२०४ वीरमिघ्रोदयस्य समयपकाश्ो-- 

नवथाद्धानामावदेयकत्वमुक्तं इदवरिष्टेन 
अचखन्भ्वा तु नवश्ाद्ध प्रेतस्वान्न विपरुच्यते । 

अवाक्षतु इादशादस्य ञ्ज्व तरति दुष्कृतम् ॥ धते । 

इति नवघ्नाद्धानौ कालः । 

अथाबयवपिण्डकाल।!। 

६६४ तत्र ब्रह्मएुराणाद “शिरस्त्वाद्येन पिण्डेन” श्त्यारम्य- दशमेन तु १. 
णस्व+ इयन्तेन ब्रह्मणे दश्चमपिण्डस्य दशमदिने कत्तेग्यतामुक्षधा- 

देयस्तु दशमः पिष्डो राशां वे दादशतेऽदनि। 
वेश्यानां पञ्चद शमे देयस्तु दश्तमस्तथा॥ 
शुद्धाणां दश्चमः पिण्डो मासे पणं विधीषते। 

ति प्रतिवणे कालमेदेन पिण्डा दरोवोकताः । विष्णुना तु आशोच- 
दिनसङ्कधय। पिण्ड ल्भथोक्त( “यावदा शौचं प्रेतस्योदक पिण्डमेकं च 
वदु” इति । 
परक्करेणपि-- ॥ 

ब्राह्यणे दर पिण्डाः स्युः क्षक्रिये द्ादश स्मृताः, 
वेद्ये पञ्चदश्च भरोक्ताः शुद्र जिशव्पकौत्तिताः ॥ दति । 
प्रेतेभ्यः स्ष॑वर्णभ्यः पिण्डान् वदेव तु । 
इत्यपरोऽपि वश्पिण्डपक्षस्तनेषोक्तः। 

परचेत॑सापि-~ 
पिण्डः शुद्राय दातम्या देनान्यटां नवाथवा। 

सम्पूण तु तता मास पिण्डगेष समापयत् ॥ 
धध्युक्तम् । अत्रैव व्यवस्थाक्ता । यावदाक्ञाच पिण्डक्ानामिति सुख्वः 

पक्षः । राहां दवाव वेश्यानां पञ्चदश शट्यादेना दशमपिण्डमात्राः 
वस्तु मध्यमः । तत्राप्यश्चक्त। दशादेन दशपेण्डद्नामेति जघन्य इति, 
अन्ये त्वाहुः । अन्नेतद्यषस्थाकन्तुमते याद्यपक्षादषु दयुद्वादनां। मास 

यावद्वात्रपूरकपिण्डासमप्ता कथमेकादरादिकधादाक्षाधेः कथं च 
विष्णृक्तः-- ' । व्क 

मन्त्रवज हि शुद्राणां ढादश्चेऽहनि कीतच्ितम्। 
इतिद्वाद्श्चाहे सपिण्डीकरणकिधिश्धेस्यादि ॥चिन्स्यम् । अतश्च 

सर्वषामेव वर्णानां खूतके सतकेभ्थवषा॥ 
ब शाहाच्टुदधिरेतेषामिति शातातपोऽब्रवीत् ॥ 

हत्याज्गिरसवचनारस्वेषां व शा्मेवाश्ोचमिति पकः साम्प्रतं चायः 
भेव बहुधा प्रखारीभूतः क्चत्रिधाद्याचारसवादी च| तदान कश्यापि 



पायेयाास्थसजखयनराटखनिणयः। २०५ 

वचनस्यातुपपसिः । तथादि-५रेतेभ्येः सववणेभ्य' इतिपारस्छरवच 
नमुपपन्न, श्ुद्रेऽपि पकादशादिकश्राद्धं दादशाहिकसपिण्डाकरणं चा- 
पपन्ञमिति । केन चिदधमप्रदीप इत्युकत्वा छिखितम्- 

प्रथमेऽहि तृतीये षा पश्चमे सक्तमेऽपिषा । 
दौ दवो पिण्ड प्रदातव्यो शेषास्तु दशमेऽहनि ॥ शति च। 

तेन ““आशौचभ्यगमः"तिविष्ादिवाक्षयैराशौचवृद्धो तदन्त एव 
कन्तव्यता, यानि तु पकादश्लादग्रतिपादकानि तानि दशाहाशशौचषि. 
षयाणे । पव च गाक्नपूरकपिण्डद्।नप्रकाराणामपि अनयैव रीत्याऽवि 
राध इति, तन्न | “जच भाद्धमद्युद्धाऽपिः"श्यादि शङ्खवचनावेरा धात् । 
तेन पूषक्तिव उयवस्था उ्यायसीति सिद्धम् । ऽयदा विशेष उक्तः 
वाततातपन ४ वा ध 

आशाचस्थ च ह। सऽपि पिण्डान् रधादशेव वु । 
पररकरः-- _ _ _. ध श 

प्रथमे दिषस देयाखयः पिण्डाः समाहितैः । 
दवितीये चतुरो दद्य।दस्थिसञ्चयनं तथा । 
भ्रास्तु ददा्तृतीयेऽहि दखादि क्षाख्यत्तथा ॥ इति । 

दकषस्वन्यथाऽऽद- 
प्रथमेऽहनि पिण्डं तु तीये चतुरस्तथा । 
छृतीये पञ्च वे दधादहशपिण्डविधिः स्मृतः ॥ इति । 

यु दादेहतेऽपि मनुः-(भर ५ रलो° ९८ ) 
उद्यतैराहवे शखः क्षन्न घमेहतस्य च । 
सथः सन्तिष्ठते यज्ञस्तथाश्चोचमिति स्थितिः ॥ श्ति। 

यहः=पिण्डकदानादि रूपः । सन्तिषते=समापतो भवतीद्य्थः। 
ब्ह्मपुरणेऽपि- 

सधःशोच प्रदातध्याः सऽपि युगपत्तथा । इति । 

अथ पयेयभ्रादकालः। 
शातातपः, ध १ . ६ 

भूकाकात्प्रतलोकं तु गन्तुं श्राद्धं समाचरेत् । 
तस्पाथेयं हि भवति मरुतस्य मनुजस्य च ॥ हति । 

अन्न च दिष्टैः प्रथमदिने क्रियमाणत्वादाद्यदिन अ्राह्यम् । स्पध्यथैसारे 

तु खछञ्चयने छते मनुष्यलोक प्प्रेतखोकं गस्छत आमेन पायेयभाड- 
मेको दि ्टविधानेन इत्युक्तम् । तेन दिनास्तरमपि तस्य काः । 

अधाखिथिसश्चयने कारः । 



२०४ वरमिश्नोद्यस्य समयप्रकादौ-- 

तत्र सम्बत्तः- 
प्रथमेऽदहि तृतीये घा सक्षम नवमेऽपि वा। 
अस्थिसञ्चयनं कायं दिने तद्भोभ्रजेः सह् ॥ इति । 

विष्णुस्तु चतुथेमपि दिनमाह-“चतु्ै दिवसेऽस्थिसश्चयनं कुया 
सषां गङ्गाम्मल्ति प्रक्षेप" दति । 

दे१)दासनिबन्धे ब्ह्मपुरागे बणेपुरस्कारेणापि काटविश्चेष उक्तः- 
कुयुस्तृवीये विप्रस्य चतुयं क्षत्रियस्य च। 
पञ्चमे वेश्यजातेस्तु शुद्धस्य दशमेऽहनि । 

ऽयहाय। शोचे विशेषस्तनैव- 
ऽयदा शचे दितीयेऽहि कत्तव्य स्त्वास्थलञ्चयः। 
द्यः शोच तत्क्षणं तु कन्तव्य इति निश्चयः ॥ 

अस्थिपखाश्चदादे तु सेनकः- 

पालाशे त्वस्थिदाहे च सयः सञ्चयनं भवत् । 
श्रग्वादिमरणे मचुन। विशेष उक्तः- 

तस्य त्रिरात्रमासोच द्वितीये त्वास्थस्चयः। इति| 
यज्ञ केथि्नवीनेः सवेकालानां खवैवणविषयतन्वेनोपन्यसनं तदूत्रहम- 

पुराणवाकयादशनमूलकमित्यश्रद्धेयमेव । न च त्ह्मपुराभोक्ढय वस्थापक्च 
सत्तम्मनवमदिनपक्चयोनिर्विषयता स्याद ति-वक्तन्यम् । 
भादचिन्ता मणा. इ ू 

सप्तमे वैदयजातिस्तु नवमे शुद्रज्न्मनः 
इत्यस्यैव पाठस्यादरणात् । अत्र वारनक्षत्रनिबेधे।ऽपि यमने कः ~ 

मोमाकंमन्दवारेषु तिथियुम्मषु वजयेत् । 
वजयदेकपादक्षं द्वि पादक्चं ऽस्थिसश्चयम् ॥ 
प्रद्।तृजम्मनक्षत्े ।त्रपादक्चं विशेषतः । इति । 

तदेत स्थिसञ्चयन सारन्यनभिकयोरपि काहदेनदेष कार्यमि. 
त्व।हाश्गिराः- ध ध त | 

अनग्ममत उत्क्राच्तः सापश्च: सस्कारक्मणः॥ 

द्यु द्धः सञ्चयने दादान्द्रतादस्तु यथावेधि ॥ इति । 
अयथोदकदानकालः । 

गौतमः-प्रथमतृतीयपश्चमसक्तमनवमेषूदकक्रियेति । 

भथ दश्चाहमध्ये इशेपाते मविष्यपुरणे- 
परवू्तान्नोचतन्श्वस्तु यदि दशः प्रपद्यते। 
समाभ्य चोदकं पिण्डान् स्नानमात्र समाचरेत् ॥ 



क 

दश्ाहमध्ये दश्षाते निणंयः। १०७ 
ह 

आशौचसमाप्तिपर्यन्तमिति शेषः । 
प्ुष्यशङ्गः- 

आश्चोचमन्तरा दशां यदि स्यात्सवंवार्णैनाम् । 
खप्राति प्रततन््रस्य कुस्या्दत्याह गातमः 

भरढीनसिरपि- 

आचन्दावेव कत्तव्याः प्रत्त पिण्डोदकक्रियाः 
दविरेन्दवे तु कुर्वाणः पुनः शा समदनुते ॥ 

द्ररन्दे-चन्द्द्ये । दशात्पाचीन पकः क्षीण इन्दुदंशेत्तरमपरे 
भवी बृद्धिमान् । फालदशे तु एतद्रे तथेति कृत्वा षचनान्तर सिखिवम्। 

खन्द्रद्वये तिथिनेव द्यः प्रेतस्य शान्तये । 
यदि दथाद्िचन्देऽन्नं वातुः कुरुकिनाशनम् ॥ 

एवे सामन्येन मातापितृविषयेऽपि वर्च एव पिण्डादकदानादिवः 
श््रसमात्तिप्रलक्ता- 
दलश्गतमः, 

अन्तदशादे दशरश्चत्तत्र सवं समापधत् । 
पि्ोस्तु यावदाश्ोचं दयापिपण्डतिलखाञ्जलीन् ॥ 

पित्रोरिति विरूपैकशेषः । पवं क्षति यद्गाल्वेनोक्तम्- 
पित्रारारोचमध्येऽपि यदि दरः समापतत् । 
ताचदेवात्तर. तन्त्र पयचस्येत् उग्रहात्परम् ॥ इति। 

तस्यायमथः । पित्रयाशोचमध्येऽपि दरोपात समाप्तिरत्तरतन्श्रस्यो. 
चिता किमुनान्याशो चमध्ये इति पितुञ्यतिरिकललपिण्डविषये उत्तरत 
नश्रस्यावदहयकल्माप्तिप्रदरनथे न पुनः पितृविषयेऽपि नियमाथमरिति। 
मवतु वा पितुचपव्मऽपिनयामक तथाप अस्वग्य ङाकावेद्धिष्ट वम्यम 
प्याचरेन्न तु हइत्यनन न्यायन रष्टाचारलदङूतेन भपेत्रास्तु याषदा 
दौ च" इत्यनेन गातमवचनेन गालववचनं बाध्यत इति पिज्यासोचमध्ये दस. 
पतेऽपिं यावद्।शओोच पिण्डादिकं दद्यात् इतरेषां तु द श॑वधिखमेवोत्त. 
रतन्त्रसमापनमेति विवकः। अथ वा क्षिजजस्य वीजिपितृषिषयं दत्त 
कादिपत्राणां प्रतिग्रहीजादिमातापितृविषयं वा गाल्ववचर्न, गौतमवचनं 
तु ओरखपत्रिक।पत्रयो मांनापितूविषयम् । अथवा मौरसादीनां स्वे 
षामपि स्वमातावि्विषये आपदनापत्कदपाश्च यणेन व्यवस्था विश्ेयेति 
मदनपारजातः । माधवनगेय।मृतादा ज्यहनिन्तर दश्पषति मताप्ितृतन्त्र 

स्यापि खमािने तु उपहमध्ये द्रशंपाते गोतमवचनमपि तद्विषयकमेव। 
मातापिवृव्यतिरिक्तानां तु दशाहमध्ये यदा कदाचिद्दयेपाते तन््रस- 
माप्तिरेवति । द ् ाहमभ्ये दृशं पाते दरात्पूवे प्रमादाङस्यादिना यदा प्रेत. 
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-लश््रमनारष्धं तदा तस्य दर्शोत्तरमपि आरम्भः समापिश्चोचितेव तदा 
्वेरन्दक्तादाषाऽपि पारह््ता सवते । नच “आचन्शाषेषव कच्तव्या" इति 

वचनात् दशबुराघनारस्माजअप दश्चतृ्रमााक्षत्त दात शङ्ूनोीयम् । आ 

यन्दावदस्यत्र कत्तव्या इति न वचायते तथास्ति “जद्यन्दो" हति 
“कत्तश्या!' इति च विधेयद्धये वाक्यभेदः स्यात्। तेनात्रापि द्िरेन्दव 
इति निषेधात् दिरेन्दवस्वमेव निषिध्यत इति । कचिहश्चपातवत् सङ 
करान्तिम्यतीपातवारापि पाते तन्त्रसमाप्तिः वचनं च सङ्क इतिषृत्व 
किजितम्। 

दकाः सङ्क्रमणं पातो दश्ाहान्तयदा मवेत् । 
तावतेवात्तर तम्र समाप्यमिति कथन ॥ ईति, 

तल निधन्धरामिरधतं निराकरामिव प्रातेभाति । भ्यतीपातसङक्रा 
न्तिपात तन्व्रलमात्तः ॥लष्टचारऽप्यदशनाच्च इति। 

अथ नवामश्राण बडशश्रद्धान चट्यवध्रास्द्धना माधिक्षानां काकः | 

तश्रादवलायनः नर्वामिश्च तु षडतूनिति । 

षड्ऋतूनित्यस्याथ)ऽग्र विवक्ष्यते । तानिच मरणमालादार 
भ्य सवत्र यावस्प्रतिमासं विघीयमानानि दादश्च उनमातिक बेष- 
क्चिकम् उनषाण्मासिकमूनाष्दिक चत्येवं षोडश मवान्ति। मह~ 

जतुक्ण्यः, >< + ^~ = 
ददश प्रतिमास्यानि अदयषाण्मासिके तथा। 
त्रपाक्षिकान्व्दिके चेति श्राद्धान्येतानि षोडश ॥ धति । 

अश्र द्रादश्चप्रतिमास्यानीति पृथगमिघानादाचयषाण्मासिक्ष।चिदिक 
शब्दा उनमासिकोनषाण्मासिक्रारनान्दिकपराः । आह -- 

गोभिलः, 

ऊनषाण्मासिक षष्ठे मास्युने चोनमासिकम् । 
्रेपक्षिक त्रिपक्षे स्यादूनाद्दं द्वादशे तथा ॥ इति । 

उनषाण्मासिकमूने षष्ठे मासि, त्रेपक्षिकं तृतीये पक्षे, उनाश्िकमू- 
ने दादश माचि, ऊनमासिक तु दादशाहे ऊननात्ति वा कायम् । 

रणात् द्वाद शादे स्यन्मास्यूने वोनमाक्तिकम् । 
इति तनैवोकत्वात् । अत्रानमाक्षकदिानि ऊनमस्ादेषु कयाणी 

युकम् । तत्र कियद्धिरदिनेरुनेषु कायाणीत्याकाह्ायां - 

ग्व, + ^~ € ^ =, ख. 
[श्रामकवा ॥दरतसरून उस्यामक्न चा तय । 

आच्यार्दषु च मासेषु कुयदुनाष्वेकाङ्कम् ॥ {ति । 
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दलोकगोतमोऽपि- 
पकद्धिजिदिनैरुने िमागेनोन पव वा। 
आआद्ध।न्यूनाद्दिकादीनि कुयाक्षस्याह गोतमः ॥ शति 

उने=ऊनत्व । आदि शन्डादूनषाण्मान्िकोनायमासिकयोत्रहणम् । 
जात्ृकूण्यः-- 

पक्रहिन तु षण्मासा यदा स्युरपि वा जिभिः। 
न्युनाः, संवत्सरश्चेव स्यातां षाण्मासिके तदा ॥ ईति । 

पाणािकउनषाण्मासिकोनाद्दिरे । पकेनाहमा न्यूने पकदिः 
न पृर्तिन्यूने त्कन्तिमे दिनि इत्षथः । अत एव~ 

पेटीनसिः, 
षाण्मासिकाष्दिके भ्राद्धे स्यातां पूर्वद्यरेष ते । 
मासिकानि स्वकीये तु दिषसे द्वादशेऽपि वा ॥ इति । 

ूरवेयुः=ष्रताहार्पूवेदिने। षाण्पासिकाव्दिके=ऊनषाष्मासिकोनाश्िकि इति 

मदनरलः । तरेपक्षिक कालमाह-- 
काष्णाजिनिः 

ऊना न्यूनेषु मासेषु विषपराहे समेऽपि वा 
„ _ बेपक्षिफे त्रिपक्च स्यास्मरतादेष्वितराणि तु ॥ हति । 

भव्य -~ 

षष षाण्मास्क कयत् दादश मासि चाड्दिकम् । 
तरेपश्चिक्तं भवदडत्त जिपक्च तदनन्तरम् ॥ इति । 

न च काष्णाभिनिना श्रिपक्षे श्युक्तं भविष्ये तु वत्त त्रिपक्षे, ह्युक्तं तेन 
विरोधं इति वाच्यम् । वृत्तऽतीन इति नाथः, किन्तु ्िपल् इत्याधक- 
ग्णछप्तम्यजुरोघाद् वृन्त प्रवृत्ते इत्यथ ६ति कथित् । केचत्त्- 

सूतकान्ते गृह भ।दमकोादहिष्ट प्रचक्षते । 
द्वादत्तेऽ्टनि मासे च चिपक्षच ततः परम् ॥ 

हति ब्रह्मपुराणवाक्रयेऽपि पूर्याद!हनवचनोपात्त-वृत्त इति पदस्य अ- 
तीत हति यथाश्रुतमेवा्च कलवा अत्रापि जजिपक्षे दत्यस्याग्रेऽतीत इति 
शेषं पूरयन्त । 
भ्यासः-- धिं वि वा 

द्वादशाहे जिपक्षे च षण्मासे मा्तिकाड्िके। 
श्राद्धानि षोडश्चेतानि संस्सतानि मनीषिभिः॥ 

अयमर्थ; । द्रादशदि ह्यनेन तत्र क्रियमाणमूनमासिक, षण्मास शस्ये. 
नोनषाण्माक्तेक, मासिकं प्रतिमा मृताह क्रियमाण दादशसङख्याकम् , 

कान्स० २७ 
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यासिकमुनान्िकम् । अश्र च द्वितीयादिमासिकानि द्वितीयतृतीयादि 

मासेषु म्रताहे कत्तंव्यानि आयमासिक तु पकादशेऽहि कत्तस्यमिच्याद- 
याज्ञवत्कयः, (अ० १श्रा० प्र° रृलो° २५६ ) 

मृतेऽहनि तु कत्तव्य प्रतिमास तु वत्सरम् । 
प्रतिसंवत्सर चेषप्रायमकादशेऽहनि ॥ 

वत्सरमिति वत्सर एत्तिपयन्तं, ""कालाध्वनारत्यन्तसयोगे" ( २।३।५ ) 
इति द्ितीयति । अत्र कोचेत् । आयस्ता तार्थं गरहीत्वात्तरम्रनतिथेः पृवेति- 
थिण्यन्तं त्रिशत्तिथसरमुदहायाचक्चन्द्रमासमानन चेश्रहयुक्कपञ्चम्यां 
भ्वतस्याच्रम्श्ुङ्चतुर्या भमासकम् पवमूनषण्मारकननाल्कयार 

काहन्यूनतापन्ष ऽग्हन्यूतापक्ष च तृतीयायां प्रतिपदि च तयोरनुघान 
मात । तन्तच्छम् । मतऽहान तु कत्तत्य' इति पृषाक्तयाक्षवत्क्यवचनात् , 

“सृताहष्वितराण तु'” इति काष्णाजनेवचनारच “'मासिकानि स्वकीये 
तुदवसे'' शति, "“षाण्मासिकान्दकश्चद्ध स्थातां पृरवद्रवते"” इति पृ्ोँ 
पम्यस्तपटीनकिविचनास्च, तेन पञ्चमीप्रमीतस्याग्रिमपञ्चम्यामेव मासिक 
मूनषणण्माक्षकादे तु चतुध्यामव । चयहन्यूनपक्षे द्वितीयायामेव । अत 
पषोक्तं कालाद, 

मा्षिकान्पपि चोर्नानि चाषएटाटिज्चतिमे दिने । शति । 
माधवेन तूनषाण्मासिकं सप्तमासगतमरृताहदिनास्पृव॑द्यर्नुष्ठेयम् 

उनाद्िकं च द्वितीयवत्लर'देमृत। ह दि नादपूरवदयः कत्तञ्यमिति । अत्राय 
मुग्धव्यामोहनिचरस्ययथं स्पष्टः कारविवेकः । मासे भवं मासिकमितिग्यु. 
र्पर्था, मास ऽतीते मवं मास्तकमिति व्युत्पत्या वा, मासलम्बन्धि मति. 
कामिति देमाद्क्तयुत्परथा वा, मासादौ मवं मा्लिकमिति ब्युत्पर्या वा 
मासिकस्य यद्यपि तन्मासभवनं तन्माससरम्बन्धो वा तन्माप्तान्तगत- 
य त्किञ्चत्तिथ्यधिकरणकत्वेनापि सम्भवति ज्योतिष्टोमस्य वस 
न्तकाटकत्व श्राद्धस्येकापसरपाक्षिकत्वम् । तथापि प्रथमातिक्रमे कारणा 
भावात् > क्ष्यमाणस्मात्तबहुवचनानुरोधाच मासोपक्रम एव कत्तत्यता 
निश्चीयते । तानि तु वचांसि “माक्िकानि स्वकीये तु दिवस'' इति 
“'सृताह्वितराणि तु" हति “गतेऽहनि तु कर्यं” इति च। 
ब्रह्मपुराणेऽपि- 

द्वादक्तऽहनि मासे च त्रिपक्षे च ततः परम्। 
मालि मास्ति तु कत्तंद्य याषत्सम्वत्सरं द्विज्ञ; ॥ 
ततः प्रतर कायं सपिण्डीकरणं क्रमात् । 
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ते सपिण्डीकरणे पाषेणं भ्रोख्यते पुनः ॥ 
ततः ब्रश्ात नमुक्तः ्रतत्वाच्पवृता गतः 

ग्या्रपाद्ाऽप- 

पकादरे चतुथं च मासि मात्ति च वत्सरम् । 
प्रतिसबवत्सर चेवमेकोदश ख्त{हनि ॥ हति । 

एव सव्याद्यमातस्िकरमेकाद शाह, ऊनमासिक्रमून मालि द्वाद शाह वा, 
दिताोयमा सिकं द्वितीयमासस्याद्यस्ततिथो, तृतीयमासिकं तृतीयमा 
सस्याद्यम्रततेथा क्रयमाणत्वाच्चत्रश्ुक्कपश्चमीप्रमीतस्य वशाल 
छक्टपञ्चम्यां क्रियमणि द्वितीयमाल्िक ज्वेष्ठश्युक्लपश्चम्यां तृदीयमा 
सक भवात । पवमन्र ऽपि तत्तन्मास बुध्वा इाद्रामाक्षस्य फास्गुनस्या- 
यम्रृतातथो पञ्चम्यां दवादश्चमासिक कत्वा उना'ज्दक चत्रश्युक्छचतोध्या 
भव्ति । यदा तु सरपण्ड(करण "ततः; सवत्र पूण सापण्डाकरणम् 
इ।तकात्यायनपक्चस्तदा तस्मिन्निव दिने ऊनान्दिकसपिण्डीकरणयबः 
इकमत्वादूनाल््कि हृत्वा सपिण्डीरृतिः । यदा तवद्वलायनपकषेः “अथ 
सपिण्डीकरणं स्तवल्स्षरान्त इति, तद् पूर्वदिन चतुश्णमुर्नाम्द्क रत्वा 
चेजशुक्खपश्चम्यां द्वितीयवत्सराद्यसततिथो सपिण्ड़ाकरणं इत्वा 
तन्नेवाभ्दिकमितिबोद्धब्यम् । वस्तुतस्तु न पक्षद्वयम् । काप्यायनव।क्येऽपि 
संवत्छ्रे पूण सति द्वितीयदिने सारिण्डाकरणामिति व्याख्यासम्मवात्। 
विर्वादरऽपि माल्िकानामाद्यमरततिधिक्रालिकरत्वं कण्टरवेणाकमू्- 

मासेपूक यदेकाद् रसु सुतदिनेष्वाद्यमेक।दशाह 
न्यूनाब्दे यत्तदध यदपि तद्पर द्वादशाहे त्रिपक्च । इति । 

ततर।यमासिक मता प्रापम्-"अ।यमेकादरो$हनि"दतिवचनादेक)। 
हृश्चेऽदहि उकत्छृष्य विधीयते । ततश्चेकाद शेऽहि श्रद्धज्य नवश्राद्धान्त्यम् 

आद्यमाखिक स्वतन्त्रेकादिष्ट खेति। स्पृ्यथषरि.ऽप्युक्तं स्वतन्तेकोदिष 
क्रियमाणे अन्यष। तन्रणाचुष्ठनसखिद्धिरिच्छत।मरस्ति पृथगनुष्ठुनप्ष 
चादौ स्वतन्त्रेकोदटिष्ं कायमिति । पवच प्रथममास्िकानमातिकत्नपक्षि. 
कतृते(यमसिकचतुथपञ्चमषाण्माल्लिकानषाण्मासिकलक्तमाएमनवम 
द् शमेकादराद्वादश्चमास्िकोनान्िकानि षाडशश्रद्धानि दद्यादितिदेमाय- 
दाहूतसू्रबाघतः श्रद्धक्रमाऽप्युपपद्यत । अन्यथानाना तत्तन्मासकात्तर 
त्व चेपक्षिकस्य च द्वितीयोत्तरत्वं न स्यात् । पतेन यच्छ्रुरपाणिनेोक्ं म।स 
मवमिध्येव समास्याग्यु्णात्तः, न चेव खचाद्यमूततिथ मालिकापत्तिप्र 
ततिथेश्रंततिधथि यावच्चान्द्रस्य विवाक्षितत्वात् । मतातथरिति व।वधौ 

पश्चमी तेन।स्यश्रृततियरेष पवमस्श्म्दाथत्वम् अतश्च प्रथममाल्तिकं 
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द्वितीयम्नततिथाववेति। तान्नरस्तम् । उदाहतघुत्रविरोधात्। ननु "प्रतिः 
संवरसरं चैव" इनिवचनादाद्यशरततिि गीत्वा आदयसरावत्सरिकस्या पि 
आधमासकवव्प्वृचिः स्यादतिचत् , सद्यम् । “आद्यमेकादक्ते ऽहनि 
इति मालिक इव यद्यत्र वचनं स्यात् । प्रव्युत तस्य द्वतीयवच्छराद्यम् 
ताते थावुन्पन्नत्वाद्ा यसरततेथा प्रा्निरेव नास्ताति द्वितीयवन्सराद। 
क्रियमाणमाब्दकमिच्युख्यते तृर्तायवत्सराद्। तु प्र्यान्दिकमिति । अत 
पवोक्तम्- 

स्मृयथसर, दवितीयसवत्सरादावाद्दिक तृतीयस्वत्सराद् प्रत्याद्दि 
कामिति क्रम \ति। 
निणयामते तु-- 

ब्राह्मण मोजयदाय होत्यपमरनलेऽथवा । 
पुनश्च भोजयेद्धिभ्र द्विराब्रत्तिभेवेदिति ॥ दति । 

अतश्चेकादशेऽदह्धि विधीयमानम आद्यान्दिकिभिति 1 अविकमास- 
प्रात अयिक्र मासिक कायम् । तदा सप्तदश भवन्ति- 

आद्मेकाद्शे कायमधिके चाधिकं भवेत्, 
शति लगा॑क्षिवचनात् । | ॥ ॥ 

अब्द्मम्बुघटं दद्यादन्नं वापि सुलड्चतम । 
सवत्सरे धिवरद्धेऽपि प्रतिमासं च मक्षिकम् ॥ 

इति कथुभिष्मरणाच। 
संवत्सरातिरेकं वे मासराश्चैव योदश 
तस्पाघ्रयादश्चे श्राद्धं न कुयोन्नोपतिष्ठते ॥ 

१ति ऋष्यरद्गकचने जय (द् शमासिकस्य निषेधश्रवणादि धिकमःसेऽप 

माक्िकविकद्प इति कोचित् । वम्तुनस्तु एतस्यामावास्यावि्चेषविरहिः 
तक्राम्यश्च!द्धावेषयत्वस्थ स्थापेतत्वान्मासक्वृद्धिरव युक्ता । यक्त 
देमायूदो षोडशश्राद्धानां प्रकारान्तरेण गणन सपिण्डोकर्णादीनां च 
प्रोडशश्राद्धाग्तगतन्वेनाोपवणनम् । तथाहि - 

ब्रह्मपुराणे, 

मृणां तु त्यक्तदेदानां श्राद्धाः षोडश सवदा । 
चतुथं पञ्चमे चैव नवमेकादशे तथा॥ 
ततो द्वादश्चापिमासेः श्राद्धा दादशसङ्ख्यय। । 
कत्तव्य श्रुतितस्तेषां नत्र विप्रांश्च तर्पयेत् ॥ 

भविष्यपुराणश्पि-- वा 
आस्थसञचयने श्राद्ध चिपक माक्षकानि च । 
रिक्तियोश्च तथा तिथ्योः प्रेतश्राद्धानि षोडशा ॥ इति । 
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रिक्तयाश्च तिभ्योरित्यकेनान्हा न्यूने षष्टे द्वादशे च मासे त्यथः! 
ज्तुकुण्य?~--= 

द्वादशा प्रातिमास्यानि आद्यं बाण्प्ा्तिके तथा| 
सपिण्डीकरणं चेव्रमित्येतच्च्ाद्ध ्रोडशम् ॥ 

भायम्-पकाद्शादिकम् । पण्माधिकेउनपाष्मा्िके । एकं पूवप 
टुकान्तगेतमूनषाण्मासिकमपरमुत्तरषर्कान्तगतप्रूनान्दिकम् । तच 
यत्तावत्सवपिण्डकरणस्य षोडशश्राद्धान्तमतत्वाभधानं तद् बहुस्म्रानव 
चेएविरोधादसमञ्जलामिव प्रतिषाति | 

श्राद्धानि षोडश्ापाद् विद्धात सापण्डनम्। 
हति लोगाक्षिवचनात् , 

तथा 

अवाक् सपिण्डीक्रणात् कुयर्छ्रदधानिं षोडश! 
हति पेठर्नसिदचन।त् , 

श्राद्धानि षोडश्ादच्वा नेव कु्यान्सपिण्डनप् | 
इति गोमिलवचनाच्च सपिण्डाकरणादरीनां ष्रोडशश्रद्धभ्यः 

पृथग्भावात् । तस्मास्प्रतत्वनिव्रुच्यथकत्वभप्रायेण तदन्त घावोत्कीत्तेन 
स्भ्रतिवाक्येषु द्र ष्रभ्यम् । तेन पूवाक्तपणसिकस्वरूपखटःख्यानुकररषं शिष्ठा 
चारश्चानुगरहतोा भवलि । दिरुद्धगणनस्य तु हाखाभद्न देशमेदन वा 

ठयवस्था द्रषटम्येति । क्षत्रियादिभेरष्यतदाच श्राद्धं सत्यप्याशोच एका 
दशेऽहन्यव कायम् । आह् पेठनधिः- 

पकाद शोऽहि यच्छ्राद्धं तर्सामान्यमुदराहनम् । 
चतुणामंपि वणानां सूनक्र तु पृथकपृथक् ॥ इति । 

शङ्खाऽपि-- 

आचय श्राद्धमश्चुद्धोऽपि कुयादे कादश्नोऽहनि । 
कन्तस्तात्कािको शुद्धिरश्ुद्धः पुनरेव खः ॥ इति 

सथः चाद्ावप्याद्यं श्राद्ध पेकादशेऽदन्येव व्राह्मणादिमिस्सःः 
कार्यम्। तथाच-- 

स॒ एव, 
सद्यःशौचेऽपि दत्य प्रेतस्येकादश्चेऽहनि । 
सख पव दिवसस्तस्य श्रद्धशय्यासनादिषु ॥ हति ) 

सथःश्ोच (र्ये काहञयदहाशो चयो रुपलक्चषणम्। आदिता गनेर्मरणदिन। 
द्न्यस्मिन् दिने दाहे सति दादाङनाद्ारभ्य नवश्राद्धेकादशाहिकजेपाक्ष. 

कान्तानि कुर्यात् । अनादिताग्नेस्स्वेकाग्नानिरग्नेवां मरणदिनादारम्य। 
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तेदष्वानि तूभयोरपि मरणादिनद्िव । तदाद- 
क्ल्पायनः) 4 8 ॥ि 

भ्रद्धमागनमतः काय दाह्ाद्कदियम्टनि)। 

घ्रवाणि तु प्रकुर्बत प्रमीतादहनि सवेदा ॥ इति । 
धवाीति जेपञ्लिकादुर्वानां सज्ञा। 
ऊर्वं त्रिपक्चादच्छ्र।द्ं मरनाहन्येव तद्धवत् । 
अधस्तु कारयेद्ाहादाहितग्नेद्धिजन्मनः॥ 

षति जातूरण्यवचनाछ । अग्निमत शति बह्।भिमान् गृह्यते । 

मरणाद्च कन्तंव्यं संयोगो यस्य नाभ्निभिः। 
वाहादुष्वेमशौच स्याद्यस्य वेतानिको विधिः ॥ 

इति शङ्खवचनकाक्यतालाभात् । मरीचिमांसिकानां मुख्यगाणादि- 
कदपमाद- 

मुख्यं श्राद्धं मालि माहि अपयाप्रावृतुं प्रति । 
द्वादशाहेन वा द्ुयांदकाह दादशापि वा ॥ इति । 

प्रतिमासं मृताह मासिकं श्राद्धमिति मुख्यः कद्पः। भपयात्तो=प्रति- 
मासं धाद्धकरणाशक्तौ ऋछतु भति । ऋनोरत्र चान्द्रस्य सौरस्य वाऽस- 
म्मवान्मासद्यश्राद्धमनत्रिममात्ति कायेमिति तस्याथंः। अयमथः । पूवे. 
माले ख॒तितिचिमुस्लङ्भ्योत्तस्मासे श्तेनिथ मतिक्रान्तश्रादधं प्रातः 
कार च श्रद्ध चातेद्धय तत्र कायम् कवाचन्चवमांप्। यथा पफकादशा- 

ड आद्यं निष उनमासिक च स्वकाले छ्रत्वा ततो द्वितीयमासे 
प्रेपाक्षिकं च तुतयिमासिकेन सह, चतुथंमासिकेन सद चतुर, पञ्चमेन 
सदह षष्ठम् , उऊनषाण्माल्िक च सक्तमन सह, अष्टम मवमेन, द शममक्ा. 
ठशोन, द्वाद शमुनान्देकेन सहेति पृ्वभप्युक्तम् “नवमिध्रं तु षड़तरम् 
दति । तस्याप्ययमेवाथ इति द्वितीयकद्पः । अथ वा द्वादशहेन द्वादशभि- 

दिनैः अपवग वृतीया। ताबद्धरदिनेरपवृत्तानि द्वादश्चमासिकानि काय्य 
णि । तत्राशचौचोत्तरदिने एकादशाहे मायं, ततस्तदुत्तरदिने तूनां द्विती 
ये च, ततस्तदुक्तरदिने ्रेपाक्षक तृतीयं च, ततस्तदुत्तरेषु त्रिषु दि. 
नेषु क्रमेण चतुथेपञ्चमषष्ठानि, तत उत्तरदिने तुनषाण्म(सिके खक्तमं 
च , ततस्तदुत्तरदिनेघु अष्टमनवमदशमेकादशानि , तत उन्तरदिने 
द्ादशमूनाभ्दिक चेति द्वादश्चभिर्दिनेः षोडश क्रद्धानि छृस्वा तदुत्तर. 
दिने खपिण्डाकरणम् । श्रद्धचिन्तागणो तु दादशादमुपक्रम्य दादशाभिर्हि- 
तेदवादद्च मालिकानि आाद्धानि इत्वा ततः परेहऽनि सलपिण्ड़ीकरणमिच्यु. 
कम् दति तृतीयकल्पः। अथवा पकस्मिन्नव दिने एकाहे पएकद्श्चाह 
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ह्।द्श्षाहे वा द्वादशापि मासिकानि कृत्वा सपिण्डीकरणं कावमिति च 
तुथः कल्पः । दादशपि षोड़श्(पीव्यथः। 
कण्बः~-~ 

नवषश्राच्ं मासिक च यद्यदन्तरितं भवेत् । 
तत्तवुत्तरखातन्ञयादनुषठय प्रचक्षते ॥ इति । 

ऋअऋष्धशरकुः-- 

पकोरिषटेत् सम्प्राप्त यदि विहनः प्रजायत । 
मासेऽन्यस्मिन् तिथो तस्यां कुयादन्नरितं च यत् ॥ 

भन्तरितं मासिक तदुत्तरसम्बन्धिनि मासि कुश्ादिाति कालाद्श । 
अत्र चकारेण तभमा्तिकलमुश्चयः। अन्तरितं तन्मासिकं कुयादिति 
निभयामृते । आशोचादिन! तु मासिकान्नराये आशोचान्ते उत्तरमासे 
मृततिथो वा अमावास्यायां वा कृषणेकादश्यां वा अनुकल्पेन शङ्केकाः 
द्हइयामपि वेति । उक्तं च काटनिणमे-- 

आश्लौचोपहतौ तु मासिकविधेराशीचकालास्ययः 
स्तो वोत्तरमासि तदिनममावास्य। सितेकादशौ । 
शुक्ला वाप्युकट्पतोऽज गदितत्यादि | 

एतानि षोडश श्राद्धानि संचत्छरादवाक् दादशादहादौ सपिण्डीक 
र्णे कत्तव्ये अपकृष्य सपरिण्डाकरण।प्पृ कत्तष्यानि । 

श्राद्धानि षोडश्ापाद्य विदधीत सपिण्डनम । इति लंगाक्षिवचनात् | 
अक् सपिण्डाकरणात्कुयावत् श्राद्धानि षोडश । 
क्ति पेठनिसिवचनाच्च | सपिण्डौकरणात् प्रागपकृष्य कृतान्यपि सपि 

ण्डनोत्तरं पुनस्तानि स्वस्वकाट कत्तव्यानि । तदाद- 
भ्जराः, . वा | 

यस्य संवत्सरादवार् श्रपिष्डीकरणं तम् । 
माक चोदक्र्भ च दैयं तस्यापि बर्स्रम् ॥ इति । 

गल्वोऽपि- 

अर्वाक् सवत्सराद्यस्य खपिण्डीकरणं कृतम्। 
षोडशानां दिरब्रत्ति कयादित्याह गोतमः ॥ हति । 

अत्र विक्चषमाह काष्णाजनिः- 
अवौगब्दादृयश्न यत्र सपिण्डीकरणं छतम् । 
तदुष्व भाल्िकानां स्याद्यथाकालमनुष्िनिः ॥ हति । 

अस्याथः । षोडशानां मध्ये यानि स्वस्वकारे द्वित्राणि हतानि 
ततः स्षपिण्डन उपस्थिते तस्पूकं यानि अवशिष्टानि अपष्टष्य तानि 



२१६ वीर मिन्रोदयस्य समयप्रकाल- 

न्यव पुनः कुशात् न त्वन्यानि स्वस्वकाले ृतानीष्यथः । विषाहाद्यप 
स्थिता तु खपिण्डकरणात्पूवमप्रहृष्य कृतान्यपि वृख्यनन्तरं पुननंव 
काया्णीव्याद- 
कत्वायनः, त । ् 

निक्त्यं इद्धितन्त्र तु मास्तिकानि न वन्येत्। 
अयातयाम मरणं न भवेष्पुनरस्य तु ॥ इति । 

वृद्यनन्तर मासिकानि न कुःयात्तदा अयातयाम नूतनमरणं नभ 
चेत् । अन्यथा नूनन मरणं भवदित्यथः। 

प्रेतश्राद्धानि शिष्ठानि सपिण्डीकरण तथा। 
अपषृष्यापि कुर्वति कत। नान्दीमुखं दिजः ॥ 

हति राय्यग्रनिश्च । सपिण्डाकरणोत्तरं ब्रद्यादिपाते त॒ भनुमा 
सिकान्यपि अपक्रषएटव्यानि । 

सपिण्डकरणादघागपहृष्य कृतान्यपि । 
पूनरपरष्यन्ते चृद्ध्युत्तरनिषेधन।त् ॥ 

हति काष्णाजिनयुक्तेः। अतः सापिण्डोकरणाद्कम् ऊध्व चाप्रककः 
सिद्धः । नच- 

प्रतसस्कारकम्माणि यानि घ्राद्धानि षोडश। 
यथाकारं तु कायाणि नान्यथा मुच्यते ततः॥ 

हति हारीतवचनान्ञापकषः सिद्यनाीतिचेत् , सत्यम् । सवत्सरान्ते स 

पेण्डाकरणे अपकषा न । अवाकक्षपिण्डाकरण तु केन निर।दव्याऽपकः. 
ष हति षोडशश्राद्धानि छृत्वंव सपिण्डीकरणं संवत्सरासपागपि कर्तव्य 
प्रात । साभ्यप्रपत्कद्पा यद्! प्रादसपण्डाकरणात् प्रतश्रद्धााने क. 

राति तेदकादष्टपधानेन कुत् । यदातु तदुध्यै करोति तदाग्दिकः 
श्राद्धं यो यथा करोति पावेणमेकोदिष्रं बा तथा माक्िकानि कु्थात् | 

सपिण्डकरणाद्वार् कुवन् श्राद्धानि षोडशं । 
पकड एविधानेन कुयोव्साोणे तानि तु॥ 
सपिण्डीकरणाषरथ्व यदा कुयांत्तदा पुनः। 
प्रस्यष्दं यो यथा कुयात्तथ। कुयोत्स तान्यपि ॥ 

हति स्मरणादिति विक्नेखरः । तथा संवत्सरपर्यन्तं प्रतिदिनं प्रेतोदे 
दोन भोजनपर्याप्तन्रसदहित उदकुम्मो देयः। 
पद्मपुराणे-- 

उदकुम्भश्च तव्यो भोज्यभक्ष्यस्रमन्वितः 
५ [@>4 

यावद्वै नरश्रेष्ठ | सतिरोद्कपूवकम् ॥ इति । 



माकिकम्राडानां कालनिणयः। २१५४ 

देमादो स्प्रतिसमुये-- 
पकाद शाहास्श्ति घरस्तोयान्नसयुतः। 
दिने दिने प्रदातभ्यो याचतस्याद्वत्छरः सुतैः ॥ इति । 

पारस्करेण पिण्डदानमम्य्र पाक्षिकमुक्तम्--भदरहरन्नमस्त ब्राह्मणा 

योदकुम्भ च दद्यान्पिण्डमप्थके निपृणन्तीति। 

भस्मे प्रेताय तदुदेशचेनेव्यथः । अवांर्सपिण्डकरणेऽपि देय ई 
त्वाह- 

यान्नवस्क्यः, (अ० १ श्रा० प्र० इलो° २५५ ) 
अर्वाक् खपिष्डीकरण यस्य संवत्सरा द्वेत् । 
तस्याप्येतत् सोदकुम्भं दयाव्सचत्सरं द्विजः ॥ इति । 

सपिण्डीकरणोक्तरं मालिकष्विव नात्र प्रेतशब्दोर्टेखः। अस्मा 
देव वचनादुदकुम्भस्याप्रकर्षो नास्तीति प्रतीयते । यन्त गोभिलश्रादकत्पः 
भाष्ये स्कन्दवचो हठषखतम्- 

अन्न चव स्वशक्त्या तु सङ्कथा छत्वानििकेस्य तु । 

दातव्यं बाह्मणेभ्यस्तु ध्वा तन्निष्क्रय च यत् ॥ 
अपि श्राद्धशतेकत्तददक्कम्मं विना नराः। 
दरिद्रा दुखिनस्तात् | मरमन्ति च भवाणव ॥ 

ततोऽपकृष्य दातव्यं रतस्याप्युदकुम्मकम् । 

इति उककुर्भस्य।प्थपकषक, तत्त याजञवल्क्यवचःविराधान्नापकषंपर 

किन्तु भ्रतिदिनमुदकुम्मान्नदानाशक्तो पकास्मन्नापि दिने ताचन्ता यथा 

सम्भव यदा कदान्िद्रा वत्तरमभ्ये तावन्तं देया इते तदथः 

अआचारस्यापि तथादटप्रत्वात् । अत्र कचित्कुम्भस्यान्नसाहत्य काचव्न्न 

स्य कुम्मसादिधयं यद्यपि, तथापि गुणप्रघ्ानमावाविवक्षयया इदमन्नमष 

कम्म इति पृथगेव स्यागः कायः । अन्न च यद् पेतदेशनान्नस्य त 

त्स्थार्नाीयस्य वा द्रव्यस्य श्रद्धया स्यागः श्राद्धमिति विहनश्वरक्तं श्रा 

इरक्षण, व्राह्यणस्वाकारपयन्तः पपतृनुदर्य दुञ्चत्यागः ्रद्धात्रत्ति 

कल्पतरूकतं, पिन्रादीोशखतुथ्यन्तपंदे डदिदय हविस्स्यागः श्राकमिति शूल्पा- 

णुत च श्रा द लक्षणे, तदापि पतच्टर'दलक्षणाक्रान्तत्वादश्नावङुम्मत्या 
गाढप अ्रद्धसरू्प पष । यल रालपाणिना अस्य नेत्यश्रद्धत्वमुक्तम- 

अहन्यहनि यच्छ्राद्धं तक्नित्यममिधीयते। 

हति मविष्यपुराणोक्नित्यश्राद्धलक्षणस्यात्रापि सछादेनि, तन्न । अ 

हन्यहनि यच्चोदितं तन्निल्यामस्यभिधानाद्यत्रावधिदिनाविरेषानुपाद्नेन 

ज्ीवनावधि नियोन्यत्वं प्रतीयते तान्नेव्यम् । “कुयादहरहः श्राद्ध ईव्यत्र 

न्धा स २८ 
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२१८ ` वीरमिच्रोदयस्य समयप्रकारे- 

च ताहशचोदनाचादितत्वाद्भवति नित्यल्वप्रतीतिः। न तु प्रकते) अ 
न्यथा कतिपयदिन क्रियमाणऽपि- 

अद्वयुकरृष्णपक्षऽपि श्राद्ध कुयांहेनेदिन । 
ध्त्यापर पक्षिक नित्यश्रद्धत्वप्रसङ्गादेति। ऊनमासिकोनषाण्माः 

सिकोनाद्धिक।नि नन्द्ादिषुन कार्याणि, 

गारः | 
मन्दायां मागेवदिने चतुदेशयां च्रिपुष्करे । 
ऊनश्राद्ध न कुवत यदी पुत्र घनक्षयात् ॥ 

भरीचिरपि- 
दिपुष्करे च नन्दासु सिनीव।दयां भगेन । 
चतुहदयां च नोनानि कात्तिकासु त्रिपुष्करे ॥ इति । 

त्रिपुष्करंच त्रिपान्न्चते मद्रा तिथिगुखुभोमरातेवाराण।मन्यतमस्य 
मने भवति । वयोमख्ने दिपुष्करम् । 

रस्नम।खायाम्- 

विषमचरण धिष्ण्यं मद्रातिथियेदि जायते 
खुरगुरुराविक्ष्मापुजाणां कथ चने चास्रे। 
मुनिभिरुदितः सोभ्य त्रिपुष्करसज्ञकः ॥ इति । 
जिपाद्ध चस्तिथिभद्रा भेमेज्यस्विभेः सह । 
तदा त्रिपुष्करा योगो दयोयागो द्विपुष्करः ॥ इति । 

दवितीयासक्तमीदादरीनां भद्रातिथीनां पुनवेघुत्तराफाव्गुनीविशा- 
लोत्तराषाद।पूवांमाद्र पदनश्चजाणां मानुमोमदानेश्चरणां च मेलने 
त्रिपुष्करं द्विमेखने दविपुष्करम् | नन्दाः प्रतिपरस्षष्ठ्येकादश्यः। शेषं 
प्रसिद्धम् । 

इति मासिकानां सलनिगयः। 

अयथ प्रतक्रियासु विहितनिषिद्धकालाः । 

गाग्य॑ः-- | 
भत्यक्षक्चषवसस्कारे दिनं नेव विरोधयेत् । 
आशोचमध्ये क्रियते पुनःसंस्कारकमे चत्॥ 
शोधनीय दिन त्च यथासम्मवमेव तु। 
आशोचविनिच्त्तौ तु पुनःसस्क्रियते सरतः॥ 
सश्चोध्येव दिन प्रद्यमध्वे संवत्सराद्यदि । 
प्रेतकायाणि कुर्वीत भघ्ठ तज्नात्तरायणम् ॥ 
ष्णपक्षश्च तत्रापि वजयेत्त दिनक्षयम् । 



क्ष, क @ 

प्रताक्रयासु चारतनषडकट्बणयः २१९ 

प्रतश्राद्ध प्रत्य गग्यः-- 
नन्दायां भार्गवदिने चतुद दयां जिपुष्करे । 
तत्र श्राद्धं न कुर्वत गृही प्रज्रधनक्षयात् ॥ 

मरीचेः- 
पकाददयां तु नन्दायां सिर्नावाद्यां भरगोदिन। 

नभस्यस्य चतुदेश्यां छत्तिकासु त्रिपुष्करे ॥ 
श्राद्धं न कु्वीतित्यनुषद्धः । मेतक्रियामेव प्रत्य- 

मारते, 
नश्चे तु न कुर्वीत यस्मिन् जातो भवेन्नरः । 
न प्रोष्ठपदयोः कामं तथाभ्चेये च मारत |॥ 
दारुणेषु च सर्वघु प्रत्यरो च निवजयेत्। 
ज्योतिषे यानि चोक्तानि तानि यज्ञेन वजयत् ॥ 

उक्तानि वञ्यत्वेनेतिश्चेषः । दारणनि-- 
द्।सणं चोरगं रद्रमेन्द्रं नेकतमेव च, 

युक्तानि । प्त्यरिःन्पञ्चमतारा । 
योतिः परक्षरः-~ __ 

साघारणध्रवोग्र मेत्रेनो शस्यते मनुष्याणाम् । 
प्रेतक्रिया कथञ्चि्िपुष्करे यमलखधिष्ण्णे च ॥ 

साधारणे ऊच्िकाविशाखरे । घुवाण=उत्तरात्रय रोहिणी च । उग्राणि 

पूषाश्रयं भरणी मघा च । मेत्रमनुसाधा । यमलपिष्णयं-धनिषएठा | 
कदयपः- ॥ ५ 

भरण्यद्रू तथ्छषा मूलात्रचरणान च) 

प्रेतक्ृत्येऽतिदुए्ानि धनिषएठाच च पञ्चकम् ॥ 
वराहपुरणे- 

चतुथोष्टमगे चन्द्र वादश्च च विवजयेत् । 
प्रेतृत्यं भ्यततीपाते वेधृतो परिघ तथा॥ 
करणे विष्िसक्च च शनेश्रदिने तथा । 
अयोददयां विशेषण जन्मतारात्रयेऽपि च ॥ 

अन्मतारात्रयम्=आधदशमकोनेवशानि । 

नन्दायां भागेवदिने त्रयोद दयां जिञन्मनि। 
अन्न भद्ध नकुवात पुत्रदारधनक्षयात् ॥ 

दत्यादयश्च निषेधा; परेतक्रियातिारे्तं न प्रवत्तन्ते । प्रतश्रद्धेभ्व. 
पि सखावकाशेषु न प्रवचेन्ते । निरवकारेषु स्वकाटेऽनुष्ठीयमनेषु 

प्रवचचन्ते। 



२१० वीरमित्रादयस्यं समयप्रकाशले- 

तदाह गोभिल-- 
नन्दायां श्ुक्रवारेषु चतुशयां जेजन्मसु । 
पक! द शाहध्रश्चति नेको{दिष्टं निषिध्यते ॥ 

वैजवापः 
युगमन्वादिसङ्क्रान्तिदक्ते प्रेतक्रिया यदि। 
देवादापतिता तच्च नक्षत्रादि न शोधयेत् ॥ 

इति प्रेतकियाकिहेतनिषिदक्ालाः । 

भथ सपिण्डीकरणकाटः। 

सञ्च यजमानव्रतयारनाहिताग्नित्वे सवतसरान्तो मुख्यः । उपस्थि 
सवृद्धि पवकाल। वा । तथाच - 
भविप्यपुरणि,_ , , वाता 

सपिण्डीकरणं कुयाद्यजमानो द्यनग्निमान् । 
अनाहिताभनेः प्रतस्य पृणंडन्द भरतषम |॥ 

तथ। भुलक्त्योऽपि-- का | 
निरन्नः सहपिण्डत्वं पितुमातुश्च धमतः। 
पूण सवत्सरे कुयादबद्धिवा यदहमवत् ॥ 

अत्राह कतुरुददयस्य नर भ्ित्वे निमित्ते कालो ¡नियम्यते तस्येव 
क माङ्कत्वेन विधीयमानत्वात् । यन्तु काटे कैम ्रिधीयतेन कर्मणि का. 
ख इतिन्यायविद्भचन तदं नुपादेयत्वाभिप्रायम् । न पुनरिधयत्वपरम् । 
तथात्वे हि काटस्याङ्कत्वमेव न स्वादविधीयमानत्वात् । न द्यविधीय 
मानमङ्गं भवतीति । अच्र हि पूणे इति वषेसमाप्त्युत्तरदिन हत्यर्थः । 
तथाचोशना-- 

पितुः सपिण्डीकरण वाके मतवासरे। 
आ धनाद्युपसस्प्ाप्तावतत्मागपि वल्लरात् ॥ 

भागररबण्डेऽपि-- 

पितुः खपिण्ड़ीकरणं वत्सरादुष्वेतः स्थतम् 
चृद्धिरागामिकी चेरस्यात्तदवांगपि कारयेत् ॥ 

यच्च पेटीनसिना वत्सरान्ते सपिण्डीकरणगमिन्युकम् । तत्रापि सति 
सप्तभ्येष न तु दशान्ते पट इतिषदहाचक्त्व पृवादाहतवाकयाेरोघा. 
त् । यश्च स्प्रत्यथेसरि द्ादशमासोपाम्यदिने ऊनाब्डिकं तदुत्तरदिने स- 
पण्डाकरणं तदुत्तरदिने मूनाहश्ये प्रथमान्दिकमिति) तदेतत् (वार्षिके 
सृतवासर'' इतिवचनविरेधदुपक्चर्णावम। पञ्च सति पकोदिष्टप्रधान. 
कत्वेन मभ्याह्ञे सपिण्डनं विधाय पाकवेणप्रधानकष्वेन वापराह सपिण्ड. 
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न कवा समस्मवऽपराह पव गाणकाटरूपसायाष् वा सांवत्सरि्कि का 
यनतु खपस्तस्य। कचित्तु मृताहदिने सपिण्डने आन्दिकलोप 
एव सुख्यकारस्याभावत , शषमाजनं विना सपिण्डीकरण 
भरदा परिखलमात्त श्राद्धानतरारम्भस्याचुचतत्वाश्चति वक्न्ति। 
तन्न । नहि गोणकषेऽनुष्ठाने निषिद्धमपि तु मुख्यका 
खऽन।धङ्कृतस्य गणका । न च प्रहृते मुख्यकारेऽनधिकारप्रतिषादक 
क न्धद्ास्त । यच्च शबमाजनं विना कमपासमराप्रनि कमम्तरारम्भ ह् 
ति । तन्न । विलजनेनंव प्रयागस्य परिसमाप्तत्वात् ¦ तदुत्तरं च रागतः 
प्राप्ते भाजने प्रतिपत्तिमाकाह्िमाणस्य शेषस्य नियमो नतु शेषभोजनं 
घ्रद्धाङ्गम् । भवद्रा तद्धि, न रात्रिगतब्रह्मचय।दिकत्योगवादहिभूतमेवाङ्खं 
तश्च प्रत्यास्दकनावदयकत्तच्यतया चादहतनन्यवार्त सद्दकश्रदा- 

ङ्गक रोषमाजनेन सह तन्त्रणेकास्मन् दिने देववशापन्ननेकवापिंकश्च 
षभाजनामघायचुष्ठात् रक्यामात न कञ्चंदयुपपन्नम्। शदरभ्युदयः 

्चाताषा भ्रातृपुत्रो षा सपिण्डः शिष्य पववा। 
सह पिण्डाक्रयां कृत्वा क्रुयादभ्युदय ततः॥ 

इति लघुदारीताक्तेः । 
गोभिलोऽपि यद्दषा बृद्धिरापद्यते इति इद्धि यकहः स्यादति । 
अत्र ब्रद्यदः खान्नृदितं दिनान्तर मुच्यते । अन्यथा तस्मिन्नव दिने 

सपिण्डीकरण(पत्तिः । तच्च विषरद्धम् । सपिण्ड़ीकरणस्य मध्याहुकाट 
त्वात् ब्रृद्धश्राद्धस्य च प्रातः कालिकत्वात् । स्पष्ट चोक्तम्- 
नागरखण्डे, _ [गाः ८ 

पितुः क्पिण्डीकरण बर॑सरादृष्वतः स्थितम् । 
बद्धिरागामिनी चेत्स्यात् तदवागपि कारयत् ॥ 

उपरक्चषण चतन्नान्दौानेमित्तक्य कममात्रस्य । तथा च- 
शास्वयानम, ॥ 

प्रतभाद्धानि सवाोणि सपिण्डीकरणं तथा । 
अपष्ृष्यापि कुर्वीत कन्तो नान्दीमुखं द्विजः ॥ शति । 

अय चापकषैः सपिण्डनं विना पित्रादीनां पार्वणादहपितृत्वप्राध्ष्य- 
भवेन नाम्दीश्राद्धस्य कत्तमशकयत्वात् क्ेयोनतु वाचनिक हति. 
चित् । अपरेतु न हयश््टाथं हतुना प्रयोजनम् । न छ्यपकवे देवत।ऽस 
स्मषः प्रयोजकः किन्तु विधिः । देवताया अभाव तु जीषत्पितृकस्येव क 
मेलोप पव युक्तः । देवतानुरोधेनेवापकष ती श्र द्धाचयनुरोधनापकषौ. 

( प्त; । तस्माद्धचनादेव।पकषः । किञ्चाहितान्रदारिश्रस्य विद्यप्रानेऽपि 
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निरम्ो मातुे पवेणाजुरोधेन मातापमदसपिण्डकिरणं प्राप्नुयादोदहि. 
जानुराधन वामतुलस्य गाणकालऽनुष्ठानप्रसङ्गः, “न पावण नाभ्युदय 
म् इति पृथक्वचनवेयथ्यापत्तेश्च । अभ्युदयश्च अवद्यक्त्तेव्यो न 
काम्यः । तस्थ सपिण्डाकरणानपकर्षेऽपि पृथक्रकन्तं दाक्यत्वात् । 
सा्चेः प्रेतस्य निर्चिकन्तकसपिष्डाकरणकारमाद- 
लयुद्दारोतः, 

अनाभ्चे्तु यद् वीर ! मवेत्कुय्याततदा गृह । 
भतश्चक्चिमास्तस्य ज्रिपक्च वे सपिण्डनम्॥ 

गृरह~कनत्ता | 
पुमन्वुरपि- 

प्रेतश्चेदाष्िताभिः स्यात्कस्तानभे्यदा भवेत् । 
सपिण्डीकरण काये तद्। पक्षे त॒तीयके ॥ 

अश्र च 'त्रिपक्षे वे सपिण्डनम् त्यत्र तृतीयस्य पक्षस्याधेकरण 
तोक्ता सप्तमीश्रवणात् । न चास्तु सप्तमी परतु सतिसत्तमीसा, एव च 
मासिकाष्दिकादिभाद्धवबन्म्रततिथिसजाततीयायां तिथौ सपिण्डाकरण 
मिति बाच्यम्। “उपपद् विभक्तेः क।रकविभक्तिबरीयसी ” शइतिन्यायात्स 
तिसप्तमीतोऽविकरणसप्तम्या एव वरीयस्त्वात्पूरणाथंकप्रस्ययवला 
हि वीय पक्चस्यैव कामात् । न च “पूर्णं संवत्सर षण्मासे त्रिपक्षे यददः 
बौ बृद्धि रापद्यते”” ति गोभिलवाक्थं संवर्सर व षण्मासश्रिपक्षयोरपि पूण 
इव्यजुषङ्गणन्वयात्तदुत्तरदिनस्येव ग्रहणमिति वाच्यम् । प्रमाणामा 
बेन “माखं द् शेपाणमासाभ्या्षटुविवसाद्धेश्चरान्त' इत्यत्र माखस्यो 
प्रसरिस्वकषा्र पूणे शत्यस्य षण्मासत्रिपश्चयारनचुषङ्गात् । तेन सम्पू. 
णस्य तृतीयस्याधिकरणस्वमिति । हेमरिस्तु पक्षत्रये पृण इति वदन्नपि 
तृतीययपक्षलम्पूचिदिनस्येवायिकरणत्वमाह सपमीस्वारस्यवात् ने तु 
तदुत्तरदिनस्येति । कन्तुः साचित्व- 
खमन, 

यजमाने।ऽग्निमान् राजन् | प्रतश्चानग्निमान् भवत् । 
द्वादशाहे भवेत्का सपिण्डाकरणं खुतेः ॥ 

कात्यायनः 
पकादश्ाहं निषेस्थ अ्ांग्दशाद्थाशधे। 
प्रकुर्वीताग्निमान् विभ्रो मातापित्रोः सपिण्डनम् ॥ इति । 

अश्रावाकद शारिप्युकावापि “पकाद शादे दादरा वा इत्यादि बाधायना 
छ्क्तविहितकाल एन क चसेव्य, तद्वा घनेवापपत्तो बाधायागात् स्वतन्त्र 
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काटकटपनाप्रसङ्गास्च । देमादिस्तु स्वतन्त्र कालान्तरमिस्यादह् । यत्त 
यातु पूर्वममावास्या सनाहाद्शमी भवेत् 
सपिण्डाकरणं तस्यां कुयोदेव सुतोऽच्चिमान् ॥ 

इति जबालिवचनं तत् भरणदिनावधिकद कमदिनपरम् । पएवचेकाद्शां 

दिनमुक्तं भवति । यदाच दों द्वाविंरातिङिनादूष्वं भवति तदाशौचा- 
त्परतो छदशराघ्ु दिवसेषु षोडदाध्राद्धानि रत्व! ्रयाददहादिषषसे सपि, 
ण्डीकरण कायम् । सपिण्डीकरणे प्रकत्य-- 

माकिका्थवत् द्वादराहं धाद छृस्वा चरयोद्रोऽष्ठि घा कुर्यात् । 
इति विष्णृक्तेः । अस्वाथः। मासिकानामथः प्रयोजनं प्रेतभावनिषुः 

तिस्तद्वच्छद्धम् । गणामिप्रायमेकवचनम्। तत्नोनमासिकतरेपक्षिकोनषा 
णपाल्िकानि प्रथमद्धितीयषष्ठद्ाद दा देवसेषु कार्याणि दिवसस्य मास 
स्थानीयत्वात् । अत एवाग्रे “सवत्सर। भ्यन्तरे यद्यधिकमासको भवेत्तदा 
मासिका दिनमकं व्धयेत्"दति तेनैवोक्तम् ।द शह ्रयोदशा इति 
चाङहीचोत्तरादेनमारभ्येव ^“परतो ददारा्म्य'दति जावलेक्तेः। अनर द 
साराष्रग्रहण तत्तदाद्ाचपटक्षणम् ' तथा साय्मना भ्रवसतन तार्छ 

न्ना{गनना वा पविणश्रद्ाचुरावनाष सपक्षः कायः तथा च-~ 

देमद्र प्रजापतिः, _ „ ू 
नासपिण्ड्या्चिमान् पुत्रः पितृयज्ञ समाचरेत् । 
न पावेण नाभ्युदय कुषश्न रमते फलम् ॥ 

ईत्यवदयकत्तग्याम्युदयसाहचयैण पावणस्योक्तववात् । अर्वाक् 
द शादितिदरशेपादानाद् शसम्बन्धिपितृयदह्वत्पावणस्यापि ब्रहणाच्च। 
पतस्च यन्मते पिण्डपितृयक्ञनिमित्त सपिण्डीकरणापकष्रणं तन्मतेऽपि 
पितुरिव मातुरपि कायम् । 

पकस्व स। गता भन्तः पिण्ड गोत्रे च घूतक् | 
पल्ली पतिपित्णां तु तस्मात्तद्रोत्रभागिनी ॥ 
सपिण्डोकरणादुध्वे य्िपितुभ्यः प्रदीयते । 
सर्वष्वशाहरा याता इति धमषु निश्चयः ॥ |, 

हति यहपाखबोधायनवचनाभ्यां पितृप्पिण्ड तस्या अशमभागित्वात्। 
न चेव तस्या उदेद्यर्वापत्तिरिति वाच्यम् । 

पकमुस्तित्वमायाति सपिण्डीकरण छते । 
इति वचनेन सपल्ञीकत्वेनानुदेशच ऽपि मन्न पिण्डशोपभोगोक्तेः। 

अन्यथा मातामहेन सह सपिण्डने मातामहपिण्ड माकतृत्व न स्यात् । 

न हि सदुहितृकेतिमातामहनामुदेश्चः प्रमाणामाषात् । तस्मात्लाभििः 
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ना कत्रा आश्ाचात्तर द्वादशसु दिवसेषु मासिक्ानि त्वा अयोदशे 
$हि मरणदिनदारभ्यवा द्वाददो दिने एकादशेऽह्नि पववा दृक् 
पाते तत्रव सपिण्डनं क।यम् । अत्रच प्रमाद्।दूकरणे त्रिपक्षादिषु षि 
हितेष॒ कारु कायम् । तथ।च~ 
गोभिलः, 

दादहादारिकारेषु प्रमादादननुष्ठितम् । 
सपिण्डीकरण कुयात्कारेषूत्तरभाविषु ॥ 

हदं च साग्निकस्येव। तस्येव दवाददादादीनां मुख्यत्वात् तदाभ्रिमा. 
णामनुकटपस्वन विधानमुक्तं न तु निराग्निकस्य । तस्य वर्षान्तस्यैव मु. 
ख्यश्वात्, न च तदुत्तर वहतः काडाऽस्ताति । 
भाकष्यपुराण-- 

हाद होऽहनि षष्ठ वा जिपक्षे वा त्रिमासिवा। 
पकादशेऽपि का मक्षि माङ्रयस्याप्युपस्थिते ॥ 

अत्र षष्ठ घेत्यत्र मासीति सम्बध्यते । तथा च-- 
बोधायनः-अथ सवत्सरे पर्णं सपिण्डीकरणं त्रपक् तृतीयम षष 

त्रैकादश्चे घा द्वादशाहे वेति। 
अश्रापि पृवोक्तयुक्तयाधिकरणत्वे सिद्ध यदर्तति षष्ठे माक्लीति कस्य 

चिद्याख्यान तत्र मुं सृग्यम् | काङान्तरमाद-- 
पठीनषिः, सवरततरान्ते वि सजनं नवममास्यमिल्यके । 
विष्णुरीप- 
मासिका्थवत् (द शाहं श्राद्धं छृत्वा अयोद् शेऽहि चा कुर्यात् । 
व्ात्रः साधारण्येनैव द्ादशाहप्राशस्वययमाह- 

आनन्त्यान्कुलघर्माणां पुसां चेवायुषः क्षयात् । 
आस्थितेश्च रारीरस्य द्वहदशादः प्रदास्यते ॥ 

कुलधम्मागान्करुखाचारान्नियतकालिकानां बुद्धिश्चाद्ध्रवतां चूडाय. 
चुष्ठानानाम् । अस्थितिच्च राजोपद्रवादिन। देशद्यागसखम्भावनारूपा रोगा. 
दिना कमोखामय्येङूपा वा । प्राशस्त्यं च नृख्यकालायुष्ठितेनेव तस्मिन् 
कखेऽनुष्ितेनाण्यनेन प्रेतव्व निद्घात्तमवतीति । द्दशदश द(दशश्च तर. 
दश्चेतिभ्युस्पर्या ददद दिनं तञ्च सरुतदिनावधिकमेव । द्वादशानामहां 
सक्तवो दद शाहः षडशश्राङ(पकृष्रकः कालः स चाभ्युदवरूप इति 
शुलपाभिः । ननु कथमस्य प्रयस्तत्वं सपिण्डोकरणं हि पिवृत्वप्राप्त्यं 
न च दादशाहे कृतं केवलं तत्पितृत्वापादकं मधति । यता-- 

विष्णुषमोत्तर, 
छते सपिर्डोकरणे नर+ संबःक्षरात्परम्। 
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तदेष परियज्य भोगदेहं प्रपद्यते \ इति । 
अ््निपुराणऽ्पि- 

अवाक् संवत्सराद्यस्य रपिण्डीकरणं भवेत् । 
प्रेतत्वम्रपि सस्यापि ज्ञेयं संवस्छम् चप! ॥ हमि । 

अतः पूवे तेऽपि सपिण्डने वत्सरान्ल एन प्रेतखानिचरत्तेः कथप्र 
स्य प्रहास्तत्वामेतिचेत् , षोडश्चधाद्धान्यक्ृव्वा कते सपिण्डने न पि. 
नृत्वप्राक्निरित्येतत्पसमेदं वचनद्वयम् । 

.ाद्धानि पाडरादस्वा नेव कुयात्मपिण्डनय । 
दत्यमेनकवाक्यन्वात् । अस्मादेव वचनण््ष डुनाश्रादरन्यपक्रष्रञ्यानो 

व्यप्युक्त मवति ! कथमन्यथा प्ोडताश्राद्धानापण्कषाभाश्च नतसण्ध्यपेन- 
त्व निचुत्तरभावेन कतं साण्ण्डोकरणश्राद्धम्प्य्भनत्म्यान् । ननु षड 
श्राद्धान्यपकृष्य कृते सप्रिण्डन प्रनव्वानच्रेत्तजानत्वात्पुनमालकादकृ 
म्भश्राद्धं नस्यात् । सरय्म् ¦ यदि-~- 

यस्य संवल्सरादवाक् सपिण्डाकरण भवेन् | 
मासिक चोदकुम्सं तदेयं नस्याप घत्सग्प्र ॥ 

हतिसंगाक्षिवखने न स्यात् | नम्साद्चनादव पुनमरावुत्तिरिति। के. 
चित्तु बाद्धनिमत्तं {वनापक्रघ्रं सपिण्डनं संचत्सरान्त पथ प्रतत्वानेच् 
ऽतः । चुद्धिनिमत्तं त्वचक्रपण सपण्डनात्तरमवाव्यत्रधानन प्रतत्वनिः 

ब्र त्तः । अत पव “अवाकसंवत्छराहु द्धा हन्यमन कपिण्डनापकषम- 
भिधायाद-- 
शत्तातपः, ( 

न परथकापेण्डदान च नम्मादूष्त चिधीयन। 
प्रतानान्रह सवधां ये मन्त्रञ्च नियाजितनाः॥ 
प्रेतत्वाच्चेह निस्तीणाः प्रप्ता पतृगणन् ने । इनि । 

यदि वाऽङावत्यागोणकराेऽनुषठान देचानदुत्तरं चरद्ध्यद्यापद्यन तदा 
बृद्धिकाङ धाप्य श्रतत्वएरिहारा भवति तस्य वत्सराननकालतुल्यत्वाः 
इदिति वदन्ति । न्नेदं प्रतिभान । कथमस्य वत्सरान्तकाटनतुटयत्वमिति , 
यदि चाहिताग्चद्वादशादस्यव मुख्यत्वेन प्रे<त्वानिवरुष्तफ.र्कस्य सपि 
ण्डनस्याज् विदितत्वादाति, तद! किदहिनत्वं गोणस्याप्यस्त्येव । मुख्य - 
{टश्च न स्वरूपेण श्र याजकः अन्यथा वत्सरान्ते सपिण्डनाभावनह्पि 

प्रतस्वनिवुध्तः स्यादध तस्म्रान्भख्यकाठे$नुष्ठितमेव सपिण्डने प्रेनत्ष 
निव्चकं वाच्यम् । पच सति विदितस्यानथंकत्वायुपपस्या विाहनका 
केऽनुष्ठितमेष परेतत्व निवत्तकमित्यस्तु कतं सुख्यत्वेनात । तस्माश्षाडः 
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२२६ वीरमिजोदयस्य समयप्रकाशे- 

शश्रादसाहितं सपिण्डीकरणमात्र प्रेतस्वनिवत्तक न मुख्यकारसदहित 
मिति । कोचित्त् सवैषामपि कालानामनाहिताभ्चं प्रति मुख्यत्वेन द्वाद 
शाविकारेषु छृतं सपिण्डनं वृद्धिपूच छन मिव प्रतस्वनिवर्तकमिति । 
त च काराः। तत्र तावत् चतुविंशतिमते-- 

सपिण्डीकरणं चाढ्दे सम्पूणऽभ्युदयेऽपि वा| 
दादशाहे तु कषाञ्चिन्मत चकादन्चे तथा ॥ {ति । 

फेचिनचतु श्वं सकखसाधारणमुख्यकालसङ्खाहकं न तु निरभनेरेक।द- 
दाहादि प्रतिपादकम् । अन्यथा सश्चेरपि संवत्लयन्तक्ालस।घक 
स्यात् । पवं च भ्या तु पूचमपाव।स्या शत्यादिषाक्षयेस्तांस्तान् भ्रति 
प्रात्तानेव कालान् विद्घन्नापृवश्रुतिमुलामस्याहुः। 
पराश्षरमाधवीये भविष्ये, 

सखपिण्डाकरण कुःयाद्यजमानस्त्वनभचिमान् । 
अनाहताः प्रेतस्य पृ्णऽढ्द भरतषम | ॥ 
द्वादशेऽहनि ष्वा त्रिपक्षे वा त्रिपराल्ति वा। 
पकादश्ेऽपि षा मासि माद्गस्यस्याध्युरपास्थतो ॥ इति । 

पते च सकं मुख्याः ! पषु द्वादशाहः प्रशस्तः अनन्त्यादिवचः 
नात् । अन्यश्रच्छया विकल्प इति मापवः । अन्ये तु वत्स्यन्तो सुख्य- 
स्तत्सांश्नांहेत पकष्दक्ा माश जघन्यः पवमम्ये चिप्र यथापूव 
जघन्या इति । यदाच सपिण्डाकरणाथ षोाडशश्राद्धान्यपङष्यन्ते 
तदा भ्रुततिथिसज्ञातीयायां तिथो क्ाय्याणि। पकस्यापि मुख्यकालः 
लाभात् । असम्भवे तु सपिण्डनदिने पष निमित्ते सक्ञिधानात् । अथ 
वा सति काङम्यवधाने प्रगुद।ह तविष्णु्राक्यात् द्वादशसु दिषसषु णो 
डशश्राद्धानि विद्ध्यादिति। दुद्राणां तु द्वादशाह एव स्तपिण्डनम्। 
तथाच- 

विष्णुः, मन््रवज हि शुद्राणां द्वाद शेऽहति । 
न च का्यायनेन-- 

सर्वेषामेव वणानां सूतकान्ते सपिण्डनम्। 
इति किधानान्मासं शुद्रस्थाशोचसचरवादवयवापिण्डस्य दशमस्य 

त भ्रति सूतकान्ते विदितत्वात् कथ दादशाहे गुदस्य सपिण्डनमिति- 
वाच्यम् । 

स्वंषामेव वणानां दशाहं घूतक भवेत् । 
हत्येतत्पक्षमाध्चेत्य वा सच्छ्द्रस्य दशश्राद्धानुरोधेन पकदश्चाहः 

विधिवद्धचनबरात्स्ूनकनिद्त्तिमभ्युपेत्य वा वचनात् सूतकमध्य प्व 
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वा काय्यमिति न दोषः । वस्तुतो द्वादशादपद्ं न मरणादेनाद्।रभ्य द्रा 
द शाहदपर किन्तु घूतकान्तदिव लादृष्वे दविजातिवत् द्वादशसु दिवसेषु 

"क्रादश्च मासिकानि कृत्वा ादश्चाह पव सपिण्डनं काय्यनतु द्विजा 
तिघञ्नयोदश्चाहे । अत पव नजोक्तम्-यदययधिमासस्तदा योदश 
दिनि शति । पतेन यक्किञ्चिच्छ्धाद्धब्रद्धनं दिनब्रद्धरिति तदपि 
परास्तम् । देशान्तरस्थिते तु पूते इतिविश्चषः । तत्र शातातपः -- 

देश्चान्तरगतानां च पुत्राणां च कथं भवेत् । 
श्रुत्वा तु वपनं कायं दशां तु तिखादकम् ॥ 
ततः सपिण्डीकरणं कुय्यादेकाद गेऽहनि । 

घषान्तकालातिक्रमे कालान्तरमुक्तं माधतये-- 
ऋष्यशस्द्गः, 

सपिण्ड़ाकरण भद्धमुक्तकारे न चत् इतम् , 
रौद्रहस्ते च रोहिण्यां मेत्रमे दा समाचरेत् ॥ 

पतस्च नक्षत्रा्यनुक्षारेण बरद्या्युपस्थितो विहतकाछाननराकमिः 
$पि दश्भ्यम् । 

इ।त सावम्डनक्छङः । 

अथ सामान्यन्नाद्तिर्यिनिणेयः । 

श्राद्ध च त्रिषिधे पावणमेकोदिष्ं देविक च । 
तत्र ऋणः 

एकमुदिश्य यच्छ्राद्धमक्रोदिषट प्रकासितम् । 
भरीनुदिश्य तु यत्तद्धि पवेणे मनयो विदुः ॥ 

परस्करः- । 
देवानुदिइय क्रियत यत्तदमिकमुच्यते । 
तन्नित्यश्राद्धवल्छुयादूद्वादश्यादिषु यत्नतः ॥ 

तत्र यस्यां तिथो पवेणश्ाद्धं विदितं सा यदि दिनदयसम्बन्धिनी 
भवेत्तदा यस्मिन्पू्वस्मिन्पररिमन्वा दिने ऽपराह्वभ्यापिनी तस्मिन् दिने 

पवेणमयुष्ठेयम् । 
कमणो यस्य यः काटस्तत्क। व्यापिनी तिः 
तथा कमणि कुर्रात ह!सब्ृद्धी न कारणम् ॥ 

इति याशवल्व्यवचनात् ¦ 

मभ्याह्ृभ्यापिनी या स्वात्तेकोदिष्टे तिथि भवेत् । 
अपराह्ग्यापिनीं या पावने सा तियमभ्वत् ॥ 

हति मोतमवचनाच्च । यदा पूर्वेदुरपराहम्यापिनी तद्ा पूर्वव 



२२८ कीरमिन्रादयरय खमयप्रकाने 

प्राह्मा । 
तथचमनुः-~ 

यस्यामस्त रिर्यांति पिततरस्त। मु पस्रत ! 
खा पितृभ्यो यतो दत्ता द्यपराह्नः स्वथभुवा॥ 

यस्यामपराह्वसम्बन्धिन्यां रविरस्तं यातिसरा व्रितरकार्य प्रशस्ते 
प्यथंः । 
तथाच हरिति; 

अपराह्घः पित्णां तु यापराह्ानेयायिनी ) 
सरा ग्र्या पतृक्िय तु न पृषे स्तानुयाथेनी ॥ 

भस्तानुयायिन)=अस्तमातारुयासिनी | नथा च यापराह्गव्यापिन्यस्ता 
लुषायिनी सा पितृकःय ्राह्यत्यथेः। यदा त् दिनद्वयेऽपि नापराह्तभ्या 
पिनी तदापि पृ्चव प्राद्या। तथाच 
चृ द्या्ञवत्कयः, 

दषकार्यं निथिक्ञंवा यस्या पभ्गुद्तो रविः । 
पितृकाय तिथिक्ञया यमस्दमस्तामतो रषिः ॥ 

।शवरहस्यथरपुराणयीः-~ 

प्राः श्रान्त उपाण्या हि तिधिदँवफलेप्सुभिः 
मूख हि पितृतृप्तलथ पतर चोक्त प्रहपिमिः। 

म रद्।यपुरणि-- 

तिथः भ्रान्त सुराख्य ।ह उपास्य कदय विदुः । 
पिञ्य मूलं तिथः श्रोक्तं शाख्ञेः काटकोविदेः॥ 
पिञयऽस्तमग्वायां स्पृष्टा पूणा निगद्यते, 

ू न तश्नोदयिकः ब्राह्या दषे द्योदयिक्ी तिथिः॥ 
गाभेलः-- त ६ 

सायाहव्यापिभी या तु पवेणे सा उदाहृता ! 
सायाहव्यापिता च त्रिसुहत्तोन्यूनाया एव मवति | 

गपायनोऽपि [व ० 
उद्रिते दवत भानो पिच्य सास्तामिति रवो । 
दिमुहततं निरहृश्च सा तिथिहत्यक्रधयोः ॥ 

भानावुदिते क्षते यद् द्वियुद्ृत्त धुहत्तद्कय तदवतदवकमयाग्यम् । भस्त 

भिते अस्तं गन्तुमारम्धे भानो अस्तप्रयात्पूव यत् तिपुहू तै तप्यं पिय 
कर्मयोग्यम् । तस्मात्तदा तनी तिथहव्यक्रञ्ययोग्रह्यत्यथेः । दिनद्वयेऽपि 

वैषभ्येणापराद्धेकदर शस्याप्तो तद्!धिकयवती प्राष्या अणुरपि विशेषोऽ 
५्यवसायकर, इति म्यायात् ` दिनद्धयेऽपि साम्येनापराह्येकदेराभ्या 
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तिश्च श्राद्धाङ्गतिथकरंद्ा क्षयेण सस्येन वा भवाति, तत्र कस्मिन्धिनि 
पविणमिति सकषये-- 

खषा दपस्तथा हस! विध तिथिलशक्नणम् । 
खषद्पा परो पूज्या हिसा स्यात्पूवकालिङो ॥ 

इति व्याघ्रपचनाक्निणेयः । खपः-जाम्यवांस्तिथिः, पपी जदस्तदा 
स्तथः, दस क्षयस्तद्धवानतसतं [वेध तथरन्चण तयस्वरूपम् ) अत्र 

सवत्वादानां म्राद्यतिष्थगतत्व सवेद्रपयोः परयार्हिसायश्च पृतस्याम्रा 
हयत्वामिधानात् । सा च तस्यक्रालकदेशर्पतिग्राह्यनियनरद्धिक्ववल। 
म्यारत्थमकवाति समरात्रिन्दिवस्षमये यदा सिशत्तिप्ररीपारमेता पृवाताय 

भवति द्वात्र्तिधरीपरिमिता चात्तरातथिस्तर्ः दनद्वयऽप साम्यन 
घटीचतुष्टयपरिमतापराह्तिकदेशव्यात्तनवति । ब्राह्यतियिश्च धरसुद्रपन 

वधते । यदाच द्वाद्रिरतिघररीपासपेना पूवतियिर्धिदातिघरीपरिमिता 
चोत्तरतिथिस्तदापि सःभ्येन घरीद्रयरूपापरालकद् राञ्धाप्िमवात ति 
थिश्च घराीद्रयन क्षीयत । यदाच पृवात्तरदिनम्ाः "{बालर तिथी एकर 
्रखतिघरीपरामते स्तस्तदापि साम्यनव यर्टदयपरिदिनापराद्धकद् 
दराग्याप्तिमंव्रति तिथिश्च सार्यमुपेतत । अत्र बु नलाम्ययाः परा प्राह्य 
क्षये पूर्वेति । | 

ह पाचणनिणयः ; 

पएकोदिषटस्य तु कलमाह दारीतः-- 
आमश्राद्धं तु पूबाह्व पकादिषेतु मध्यतः) 
पाचंण चापरः तु प्रातव्र द्धानामत्तकम् ॥ 

उपक्रमकालमाह व्यासः-- 
कुतपप्रथमे माग पकादिष्टमुपक्रमेत् । 
आवसनसमीपे वा तत्रेव नियनात्मवान् ॥ 

समात्तिक्षालमाह इलाकगोतमः- 
आरभ्य कुतप भाद्धं कुयाद।रहिण ब्रुधः 
विधिकशो विधिमास्थाय रोहिण तु न लङ्घयेत् ॥ 

एष च कुत परौ्हिणयोमुह तयोरेका एकाखत्वात् तद्याप््यादिनेव 
निणेयः । अज्रापि पूर्वद्ुरव मध्याहव्याप्तिरपरदयुरंव मध्याहृग्या्तिरित्य 
नयोः पक्षयोः-- 

मध्याह्यापनी यातु तेथिः पूषा परापिकषा। 
तस्यां पितृभ्यो दातभ्य इाक्षवृद्धी न कारणम् ॥ 



९२० वारमिन्नोद्थस्य समयप्रकाश- 

इति बोधायनवचनान्निणयः। दिनद्वयेऽपि मभ्याह्व्यापित्व त्स्पशौ. 
मावे वा पूर्वध्रेवानुष्ठानम् । 

दैवकायं तिथिङ्केया यस्यामभ्युदितो रविः। 
पिदुकायै तिथिर्घेवा यस्यामस्तमितो रविः ॥ 

इति इृदधयाह्वस्क्यत्र चनादपृ वंदा हत शिवरहस्यसोरपुगणादेव चनेम्यः । 
दिनद्येऽपि साम्यनेकदेशष्य। प्ता पृवेषदद खवादिवाक्यान्निणेयः । वैष. 
म्येणेकदे शग्यापो तु महर्ववशाक्नेणयः । देविकः श्राद्धकाट उक्तो-- 

ब्रह्मपुराणे, 

पूवीह्धे देविकः ्राद्धमपराह्न त॒ पावेणम्। 
पकादिष्ट तु मध्याहि प्रातवृद्धिनिमित्तकम् ॥ 

पृषाहस्तु- 
अवत्तनातु पृ्ोह्णो ह्यपराह्नस्तथापरः 

ह्युक्तः । तत्राऽपि- 
प्रातःकलेतुन श्राद्धं प्रकुर्वीत द्रिजोत्तमः। 
नैमित्तिकेषु ाद्धषु न कालनियमः स्मृतः ॥ 

इतिमाधवेद।हताच्छवराघवसवाद् वाक्रयात्प्रातःकाट विदितवुद्धिश्चा. 
द्ातिरिक्तेषु धद्धेषु भ्रातः कारस्य निषेधात्तदतिरिक्तपूवाह्नो देविक- 
श्रादकालः तश्चाप््येव पृववन्निणेयः । कि्तेषस्तु यद। त्रुद्धिक्षयादि 
भिर्दिनद्रयेऽपि तुस्यक्राला कर्मकालग्याप्तिस्तदोत्तरेव ब्राह्या । 

उदिते दैवतं भानौ पित्ये चास्तमिते रवै | 
दिमुहृत्ते भिरहा धा खा तिथिहेव्यकम्ययोः ॥ 

इति बोधायनवचनात् । खवादिवाक्यस्य चतद्धिश्ना यत्वात् । 
हतसामान्यश्राद्धतिथीनणय 

अथापर्।हदिर्चणानि । 
कैम्दपुराण- 

आषन्तनात्त पुषह्वाऽप्यपराह्वस्ततः परः ¦ इति । 

आवत्तेनादित्यत्रादप्रह्टेषः कार्यः । आवसनं नाम दिनिमध्य तथ। 
ख आवन्तेनावधिकः पूवां मागः पृर्वाह्स्तदवधिकः परो भागोऽपराह्न 
इध्यथः । इममेव विभागमभिप्र्य- 
मनुराह, ( भ० ३ श्लोक २७८ ) 

यथा ेषापरः पक्चः पूवेपक्षाद्विशिष्यते । 
तथा भादस्य पृ्ाह्यादपरह्को विशिष्यते ॥ ईति । 

अश्र माससममागयोः पृचेपक्षापरपक्षयोरशान्तीकरणापपूर्वाधप 



अपराह्नादिर्चणात। ९११ 

राधङूपे। पूढवाहन(पराह्वावहो मागो प्रतीयेते । त्रेधाबिमक्तस्वाहृख्यो 
गाः पूषाह्मध्यान्दनापराहाः श्रुता विनियुक्ताः । 

पृम्वाह्खो वे देवानां मध्यम्विनो मनुष्याणामपरहृः पितृणां तस्मा 
द पराह ददातीति । 

अत्र विघेयापराहृस्य स्तुत्यथेमुक्तस्य पू््वाह्णमध्यन्द्नियेर्दैवम 
नुष्यसम्बन्धस्य प्रमाणान्तयपरतीतत्वात्पूरवाहे देवेभ्यो ददाति मध्य 
न्दिनि मनुष्येभ्य ईति विधी कर्प्येते इति । 

कन्दपुरण-- 
ऊर्वं सुय्यांद याल्प्रोकत सुह ततनां तु पञ्चकम् । 
पूवाह्ः प्रथमः प्रोक्तो मभ्याहस्तु ततः परः ॥ 
अपराहस्ततः प्रोक्ता मुह्तानां त पञ्चकम् ॥ 

कशातातपोऽपि-- २. ध 
तस्मादहस्तु पृषाहे देवा अह्नमभ्यवहरन्ति । 
मध्यन्दिने मनुष्या अपराह्न पितर शति ॥ 

खतुधां विभागमाह गोभिलः 
पु्वाह्नः प्रदरं साद्धे मभ्याहः प्रहरे तथा। 
आतुर्तायाद पराह: सायाहृश्च ततः परः ॥ हति । 

पञ्चधा विभागदोतिका 'शतपयश्रुतिः-अ!दि्यस्त्वेव सवं क्रतवः स 
यंदेवोदेव्यथ वसन्तो यथा सङ्गवोऽथ ग्रीष्मो यथा मध्यान्दिनोऽथ वषा 
यदापराह्नाऽय शरददेवास्तमेत्यथ हेमन्त हति । 

पञ्चद् शमुह् तारमकस्य दिवसस्य त्रिसुहत्तपरिमेत पको भागः । 
पव पञ्च भागाः प्रातःसङ्खवमध्याहसायाहापराहकल्षश्चा भवन्ति । 
त्यासोऽपि-- 

मूहततत्रितयं प्रातस्तावानेवतु सङ्गवः 
मभ्याहखिमुहततः स्याद पराह्ोऽपि तादृशः ॥ 
सायाहस्िमुहचस्तु सवेधमेबदिष्छृतः ! इति । 

पञ्चदशधा विभाग उक्तः प्रभाषखण्डे-- | 
अहो मुष्टत्ता विषशिया दश पञ्चच सवदा । इति। 

अहल राद्घर्टापाभिमेतत्व न्यू नाधिकत्वे वा सुदह्त्ताः पञ्चदशेवे। 
सवंद्यस्याथंः। सुहच्ानां क्रमेण नामानि- 

रोदः श्वेतश्च मेज तथा क्षारमटः स्मरृतः। 
खाविश्नो वैश्वदेवश्च गान्धवैः कुतपस्तथ। ॥ 
रोदहिगस्तिलकश्चेव विभवो निङकतिस्तथा । 



२३२ वीर मिच्रोद् यस्य समयप्रकरा ~ 

शम्बरो विजयश्चव सदाः पञ्चदश स्मृताः ॥ इति । 
अश्रधा विमागादयस्तु तारश्ग्यवहारामावान्न निषपिताः। 

अयक्षामहमामानां परिमाणानि निद्प्यन्ते | 

तत्र प्रा्तःसङ्गवयोखिपरहत्तपरिमितस्वमव पृव्बाह्स्तु द्विधािमाः 
ग ॒साधेसप्तमुहूतपाशमतः) त्रिधा तिभागे पर्चमुहूसपरिमितः, 
वतुधाचिमगे सा्धप्रदरपरिमितः । पव जिविघः पृ्वाह्णः। म 
ष्यह्वाऽपि त्रधाविभाये पञ्चमह्रत्तपरिःतश्चवु्धाविभमगे प्रदरप 
रिमेनः पञ्चधाविमागे त्रिमुद्रत्तएारापेन एति विधः । भपराह्नाऽपि 
द्विधाविमाग साघसश्नमुहत्तपरिमितः, ज्रिघाविमाग पञ्चमुहूनपीर- 
मितः, चतुर्धाविभागे प्रहराधपारमितः, पञ्चघाविमाग त्रियहूुतत- 
परिमित शन चतुर्विघोऽप्रगाह्वः ¦ सायाहश्च चतुधाविमगे प्रह्रप- 
रिमित, पञ्चघाविमागि त्रिम॒हत्तपरिभित हति द्विवधः सायाहुः । प्ते 
ख पृरबाङ्गादयस्तु तत्तःकमसु यधा्विनियाजक यशाटाम् ब्राह्या यव. 
प्ीह्यादिवत् । यद्वा “आवतनान्तु पूरा" इत्यादिवकवेस्साधसत्य॒ह 
तात्मकस्य कारस्य पुव्वाहन्वे वाधिते तदर्तर्म दसाधंप्रहरायात्मकस्य। 
ठ्पपरिमाणस्य नदन्दगवतवात्पृराह्वन्वप्राष्ः "पृवाह्नः प्रहरे सार्धम् 
इत्यादिवचनानां पेयथ्पापत्तरध्ि यिक्परिमाणपृवाह्वायवक्षयाऽर्पा- 
ल्पपरिमाणपृवाक्नादेस्तरतसभावः कटपनीय दति दमाः, 

अथ कृतपकालः | 

स्कन्दवेयुपुराणयःः 

कुः यन्न गापतिगोभिः कारन्वन तपति क्षणे । 
स काटः कुतपा क्यस्तन्न उत्त मह्।फलम् ॥ 

कु=प्रथिवीम् । गोपतिः-घुय्यैः । मेभिः=किरणेः । सपुथिवीतापकतं 
खमध्यगनस्य सुर्यस्य भवतीति तदुपरक्षिनः कारः क्रुतपशब्देनो- 
च्यत इत्यथः ' स चाहाऽष्टमो मह चः ! तदुक्तम्- 

वायुपुराण, 

मुहतौत्सपतमादुध्व म॒ह ता न्नवमादधः। 
स कालः कुतपो क्यः पितणां दत्तमक्षयम् ॥ 

कालिकपुरणे ~ 
ब्राह्मणः कम्बलो गावो रूप्यागन्यतिथयोऽपि च । 
तिला दमश्च मध्याह्ठो नवैते कुपः; स्द्नाः॥ 



श्राद्धवेरानिणंयः। २३३ 
प्रभासखण्डेऽपि-~ 

मध्याह्नः खडधगपात्र च तथा नेपालकम्बलः | 
रूप्य दभारस्तिखा गावे दौहित्रश्चाषटमः स्मरतः ॥ 
पाव कुत्सित मिस्याहुस्तस्य खन्तापक्नारणः | 
अष्टावेते यतस्तस्मात्कुतपा इति विश्रुताः ॥ 

इति कुतपः । 
`अथ श्राद्धवेला । 

तच्च निषेधमुखेन तावर्सा निरुप्यते । 
मनुः-( भ० > इछा २८० ) 

रात्रो श्राद्धंनकुर्वौति राश्चसी कौर्चैनादहि सा, 
सन्ध्धयोरुभयोश्चव सूर्ये चवाचिरोदिते ॥ इति । 

अत्र सन्ध्याराब्देन- 
उद यात्प्राक्तनी सन्ध्या धरिकाच्चयमिष्यत। 
सायसखन्ध्या चिध्रिका द्यस्तादुर्पार भास्वनः॥ 

इति परिभाविता सम्ध्या न गृह्यते । किन्तु सुश्यैव रषिपण्डलोप 
कस्भयोगयक्रालरूपा । परिमावितताया रात्रिनिधनेषव निञ्रेः। 
मत्स्यपुराण 

सायाह्लिमुहत्तः स्याच्छ्राद्धं तत्र न कारयेत् । 
बाधायनः-- व | . 

चतुथ प्रहरे प्राप्त श्राद्धं तत्र न कारयेत् । 
पत च न निधा विकद्पश्रखजङ्गात्। न च “'कीक्षितो न ददाति"8. 

तिवद्धिकल्पपरिहारः । विधिनिषेधयोरूमयोरपि प्रकरणाच्छाद्धाथत्वेन 
भिन्नविषयश्वात् । तनेते पयुदासा पच । यस्व्रकृन्पाण्यादीमेसक्त न 
विकल्पभिया पर्यदालाङ्गीकरणं विधानषधघयोः सामान्यारोषडङूपत्वेन 
तुस्यवलत्वाभावात् तदप्रलक्तेः, किन्तु पएक्वाक्यनालाघवान् हति। 
नन्तु आकराज्ञानप्रयुक्तम् | अन्यथा नता पशा करोति इत्यत्राप 

विकद्पाभावप्रसङ्गाच्च। तस्मादुक्तविधयव पयुदाखत्वष्। पतेषां च 
पयुदासत्वम् अम।वास्याविधिरोषतया राडयादीतरामावास्यायामि 
ति शृलपागिः। तदयुक्तम् । र।उथादिभागानां सावनदिनाषयवत्वन अ 
मावास्याशब्दवाच्यचान्द्रतिथ्यवयवत्वाभषेनहकशपयुरालानुपपच्ेः । 
तेन राऽ्याद्यतिरिक्तसावनादेनभागे शति सावनदिनसङ्कचनेव पयुद, 

सत्वम् । न च सावनदिनविध्यमावास्कथं तच्छषत्वन पर्युकाखत्वम् । 
अमावास्यादिक्ेधीनामेव सावनदिनावष्यायकस्वात्। त हि बोरान 

वीण सश २० 



२३४ धीरयिन्रोदयस्य समय प्रकाशे - 

विना कमक्ररणाश्क्तेस्नहदहोरात्रपरा मवन्ति। यथा वसन्तदेर्निमि. 
त्रवश्रवणम् अजीषनाऽनुष्ठानासम्मवाद्वलन्तायवार्डकन्नजावनपर भव. 
ति । अत पवाद्यत्यादि सङ्क ङपवाक्ये सावनदरिनस्याधिक्ररणत्वेनीव्लेलः 

दिष्टानाम् । पुराणस्ाप च “अद्य जन्माष्टमी प्राप्य" इति सङ्ुरपवाकय 
सावनदिनिस्य विधि सूचयति । तन सरावनदिनसङ्कचनेव पय्युदासः। 
ननु पथुदासस्थापि पयुदसनीयप्रा्तिसापश्चत्वास्सवश्रद्धेषु च पूवो 
का परा्कादितसद्भखानां नियतत्वेन रायादिप्राप्त्यभावार्कथमेते पयु 

वासा इति चत् , प्रातःसन्ध्यातल्समीपपथ्थदासस्तावत्प्रातवृद्धिनिमिः 
तकवचनप्राप्तपुत्रजन्मातिरिक्तवृद्धिश्राद्धविषयः । सदीपमपि चत्र मुह 
सेमात्र “सुर्योदयमुहृत्तं ख हात शाताततपवचनात् । सायसन्ध्या तत्समी- 
पसायाहादिप्युवासाश्च पवणश्चाद्धव्रिषयाः । 

तथा श्राद्धस्य पृर्ाह्नादपराङ्णो विशिष्यते । 
वासरस्य तृतीयेऽ 

ह्यादिवचनेर्वेधान्रधाविमागान्नमंतापराह्नस्य राक्रिपयेन्तस्य तत्र 
विहिनत्ात्। चतुथप्रहरलायाहदिवसाष् मभागान्त्यमुहृत्तानां च तारत: 
भ्यन वञ्यत्वं व्रष्टव्यम् । रात्रिपयुदासस्य तु प्रदणपुत्रजन्मादिनिमित्त 
प्रादविषयत्वम् । तेषां-- 

राहुरइदोनस कक्रान्तिववादावययैचद्धिषु | 
स्नानदानादिकं कुयुनिरि काम्येषु च ॥ 

दस्याहिदेवलादिधाक्षये रात्रो प्रा पन्वात्। दशप्रकरणगतस्यापि च 
निषेधस्य प्रकरणे निवेशासम्मवादुत्कष ईति केचित् । जन्ये तु विधिपयुः 
द।सयेोरकप्रहणारि विषयत्वेन तुद्यवलखत्वाद्विकल्प(पत्ते स्तीथध्राद्वि. 
षयस्व रात्रिपग्रुदास्तस्य। तद्धे प्रतिप्राप्तस्यापराह्स्स ओपिदाशिकेन 
निमित्तानन्तर्येण बाघाद्रात्रावपि स्तामान्यतः प्राप्रोति न तं प्रणाद. 
सत्पुरस्कारेण विधिरस्तीति तत्र विकल्पप्रसक्त्यभावात्स पव रात्रिषः 
युकासस्य विषयः । यसु-- 

अकालेऽप्यथवा काले ताधंश्राचं च तपेणम् । ॥ 
दस्यादिवचनं तदपि वाश्चब्दोपानिषन्धाद्चनान्तरपयुदस्तरत्रेरन्यत्न 

प्राघतप्रातस्सायाह्वदिगोणकालस्यापि सुख्यत्वद्योतनाधे न पुना रात्रा 
वपि तत्कत्तेव्यतापरमित्याहुः । भर्रे तु भ्रकरणावाघे सम्भवति तद्रा 
धस्यायोगात्प्रृतावेव देवान्मानुषाद्वा प्रतिषन्धादसमतति श्राद्धे यदि 
रविरस्तामयात्तद्ा प्रार्वस्वाद्रात्रावपि तत्समापने प्रसक्ते न नक्त थद 
कुर्वीतेति पयुशस्ः । तथा च सामिरृतमेव स्थापयित्वा परेद्युः छत्व 
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तत्सप्रापनीय यज्ञमनेनापि च तदुत्तरमेव भोक्तव्यम् । यत पव “ब्रा. 
रब्ध वा योजनम्रापारेल पा पनात् इत्यापस्तम्बपूृत्रम् अभ्येतुमाप्याज्ुगत- 
मित्याहुः । वस्तुनस्तु अपरह्वारिषिवयो न नियमाथौः कन्तु प्राश्य 
स््यातिश्याथा१।, = _ , , 

दशेश्रषद्धं तु यस्परो्तं पावेणं तस्थकारसितम् । 
अप्रराह्न पितणां तु तत्र दानं प्रथस्यते ॥ 

इत्यादि शातातपादिवचनेभ्बस्तयथेवावगमात् । अतश्च तेषामनियत. 
त्वात्तत्र सवैबेखानां प्र्क्तो युक्तो राजिपयुदासः। तेन रात्रिलन्ण्याद्- 
यतद्न्तिकप्रातःखायाहृञ्यति{रिकततदन्तरालवात्तिमहूतनवकमपि ञः 
नेमित्तिकश्राद्धानां काल इति लिद्धम्। तन्मध्येऽपि कुतपादिमुहू चप 

अक पार्वेणऽंतप्रशस्तम्। 
ऊध्व म॒हत्तारकुन गदयन्मुहत्तेचतुष्टम । 
यह् चपञ्चकः वापि स्वघामवनमिष्यते ॥ 

इति शातातपवचनात् । एकोदष्े च म।ष्यद्धुः शस्तः । सचत्र गाः 
न्ध हित्वा क्ुतपरोदिणात्मकमुहचेद्वयमेव । 

प्रारभ्य कुतपे श्राद्धं कुयादारौदिणं बुधः| 
विधिज्ञो विधिमास्थाय रोदितु न सक्घेत् ॥ 

इति गौतमवचनात् । सायाहस्य च निव्रद्धस्यापि- 
स्वकालातिक्रमे कुयोद्राजः पूयं तयाऽवधिः । 

इति व्याध्वचनेन पुनर्विधानात् गोणतम् । तत्रापि आधद्धितीयत्ः 
तायमुहूत्तीनां मौणमोणतरगोणतमत।। दिनाषएटमनागन्त्यमुह्रत्तयोः 
पुनर्निंषघात् न तु" सर्वथा विदितत्वमेव रानेप्रातःकारवत्। तयोः 
सायाह्ृवत् पावैगेकोदिएविषये पुनचिवानामावात् । न चाद्यमुद्रत्तस्य 
पुननिषधात्तच्छबमागस्य गेोणतय।ऽभ्यनुक्ञा गम्यत इति वाच्यम् । तस्य 
सामथ्यौद्ुद्धिभ्ाद्धस्योक्तत्वात् | सङ्गवस्तु न निषिद्धो नापि प्रशस्तः 
मवतुवा पकोदिष्टबरजादिपु -मभ्याहनप्रातरादिश्ुतिनियमाया अपर।ह्- 

श्रुतिस्तु पावैणे पृ्ोदाहयतवाक्ये; प्रारास्व्यातिश्चयार्यव । .मतश्च युक्तो 
राञ्यादेपयुंदाखः । अत्र च प्ेणस्यापराह्वक।खत्वेऽपि पारम्मः कुः 
तप पव) 

अहो स॒ह त्ता विज्ञेया दंश पञ्चच सवेद्।। 
तश्राष्टमो मुहा यः स कारः कुतपः स्म्रतः॥ 
मध्याह्न सर्वदा यस्मार्मन्दीमवति भास्करः। 

क. किः (क 

तस्मादनन्तफलदस्तन्नरारस्मा काद्यष्यत॥ 



क 

२१६ वीरमिनच्नरोद्यस्य समयप्रकाशे- 

इति मद्स्यएुराणात् । न चेद् वचनमेकोदि्टविषयम् । तद्धिषयसे भ्रा 
रम्भगप्रहणस्य वेयथ्यापत्तेः। पतस्य।पि च विकृतिभूते पाषेने न्थवस्था 
स्मयेत मकण्डयन- 

शुद्कपक्चस्य पृव्वाहे धाद्धं कुयाद्धिचक्षणः। 
छष्णपक्षापरह्नं तु रोदिणंतु न टद्कःपेत् ॥ इति। 

शरपाण्यादिभिस्तु वपुपुरण्लनद् बच्चन छाल्ञतम् । ईद हि वचन श्रुः 

हक पक्षखम्बन्धिनां युगमन्वादि सांवत्लारेक।द्ीनां सवषां सवेस्य प्रया 

गस्य पूवाह्ृकालतव कृष्णपक्षसम्बान्धनां चापराह्नक।रत्व न विद्धाति। 
पकत्रापराह्वादेर्षाघप्रसङ्गात् अपरत्र च प्राप्तत्वात् । नच कष्णपक्षांशे. 
ऽनुषाव्ः श्ुङ्कपक्षांश रव तु प्रकृतिप्रात्ताप्रराह्वब घनेव पृवोह्नविधरिति 
वास्यम् । मबाघनोपपत्तो तस्याप्यन्यास्यत्वात् । तेन देध।विभक्तः 
पूवाह्नन्वगतस्य कुनपपूवेभायस्य ताद शापराह्वान्तगेतस्य च तदु्र- 
भागस्य पक्षमेदेनापक्रम्रकारत्व्यषस्थापनमेवानेन वाक्येन क्रियत 
इति सद्धम । पतेनेवतद्वचनक्तिद्धमवाथं युगादिषु प्रातिषादयत्-- 

ढे शुङ्ग दे तथा रृष्ण युगार्दी कवयो विदुः| 
शङ्क पोवाक्घिके प्रो कष्ण चवापर हके ॥ 

६ति स्मृप्यन्तरष्चनं व्याख्यातम् । भन्ये तु यथाश्रुताग्येव वचना. 
न्यतानि भ्याचक्षते । तदेवं पवणेकादि वेले । देबधाद्धादे। तु “पृ्ाहि 
दायके भ्र/द्ध'' दत्यादिवचनात्पृवोहु। राय: । देवश्राद्धं न- 

देवायु{दिश्य यच्छ्राद्धं तदेविकमुच्यते । 

दव्यादिना बेसरामित्रोक्तम् । पृ्ाह्नराड्देनात्र तङ्घर। ग्रह्यति । ५।त+ 
कालनिषधस्यात्रापि प्रब्सी बाधकाभावात् । पवम।मभद्ध तु पृहे 
त्यत्रापि ख पव। 

काल।त्प्रातस्तनादूभ्व त्रिपुह्त्तातु या तिधिः। 
अ(मघ्राद्ध तत्र कुयाह्मुहूत्तापि वा तिथिः॥ 

शति व्याघ्रपाद्वचनात् । अय चामश्रद्ध पृवाहविधिद्धजातिकनका- 
मश्रादध प्वनतु शुद्रकचकामश्चद्धेऽपि। द्विजातिकक्केऽष्ि प्रयोगे 
अमस्यानयतत्वान््रद्रक्त्तकप्रयाग च नयतत्वादुमयन्न वृबह्नबवध 

नित्यानित्यसंयोगविरोघापत्तेः । प्वञ्च- 
मभ्याहास्परतो यस्तु कुतपः समुदाहृतः । 
आममाश्रेण त्रापि पितृणां दस्चमक्षयम् ॥ 

दति रातातथबननस्याप सविषयकत्वं भवेदिति हेमादिः । तन्न । निः 



पिण्ड दानेनिषिद्धकालातेणेयः। २३७ 

व्यसंयोगधिरोधो दि फटचमस्तायिकररणन्यायेन ( अ० ३ पा० ५ अ- 
पि १८) वा स्थात् संस्थाधेङरणन्यायन वा । (अ०८पा०३ 
अधे० ४ ) नाद्यः, पृवोह्वादिकारस्यामिषवादवद्ामादिद्र्यधमं 
त्वाभावात् । न दतीयः) अमघ्राद्धस्यान्नध्राद्धापक्षया भिन्नत्वात् । 
वचन तु यदि साकर तदा सवेत्रामश्रद्धे पृवाह्वबिकद्पितं कारान्तरं 

विधत्तां न तु शुद्रामध्राद्ध कदिचद्वराषः। तेन शुद्रेण।पि पूर्वाह्न 
पवामथाद्धं क।य्थम्। पवं शप्रातन्नद्धनेमिन्न क" इति चचनात्पुज्रजन्सा- 
तिरिक्तनान्द्श्रद्धस्य प्रातः कत्तन्यता। । पुत्रजन्मनि तु निमित्तस्वाभा- 
व्यात्तदनन्तरकाठस्यव मुख्प्रत्वम् । अत्र च प्रातःकारः ५चधघावि. 
भागेन पक्षान्तरेघु प्रतविमागामावात् । यस्तु अधाचतुधावभक्तादे- 
नाद्यमागयोरपि क्वचिल्प्रातःशब्दप्रयोगः स गाण द्युक्तं पवनिणये । 

इति श्राद्धवेसा । 

भय पिण्डदाननिषिद्धकाल।ः । 

तत्रे पुरखत्त्यः- 

अयनद्धितये घ्राद्धं षिषुवद्धितय तथ । 
युगादिषु च सवाद पिण्डनिषपणाहते ॥ 

परह्स्यपुराणे- | 

सङ्क्रान्तिषु च कत्तव्य पिण्डनिवंपणादन । 
अत्र सङ््कान्तिग्रहणनेव।यनादिलामे पुनस्तदृप्रदण दोषरातिशयाथः 

मिति देमादिः । अन्ये तु भरान्तिपराप्तनिषेघमाहुः। वस्तुतस्तु कषिमदा- 
क्िषधौपपत्तिः । यस भाचस्पतिनारूम्-~- 

ततः प्रभति सङ्क्रान्तावुपरागादिपवघ्, 
निपिण्डमाचरेच्छ्रादमेकादि् मृताहनि ॥ 

इतिम्प्यपुराणवचनात्त ऊकरन्त्याद्ावपि ततिपण्डं श्रद्ध कायम् । न 
चांक्तवखने निबेध।युपवात्तिः तस्य समरुखत्वे विकल्पेनापपच्चरिति, तन्न । 
तिपिण्डपदस्य पावणपरश्वात् । अन्यथा पिण्डानुवादेन तरित्धविधानं 
प्रसरभङ्गापन्तेः । नच जिपिण्डपदेन पिण्डमत्नांवधघान ज्रित्वतु अवय 
त्याचुचाद इति वाच्यम् ! भवनमत वनिवचवाक्वस्व नभ्रूखत्वन पण्ड. 

दानरूपप्रारुतङ्गस्य पुनवचन पूवत्वापच्चः ।[पण्डद्ानस्य प्राचन्यपक्ष 

तु तस्य भद्धपदनकव सद्धेः पुनर्दघान बअ्दह्यणमाजनरूपप्रवनन्तरषप 

रिसङ्खधापत्तः। न च निषेषस्य समूखत्वाङ्गाकारणेव पाश्षिकस्वोपपा 
दनाय पिण्डद्ानविधरिति काच्यम् । त्रिपण्डवपदस्य प्रुतिप्रात्तपावे- 



& कर क 

२३८ वीरमिन्नोद यस्य समयप्रकाश- 

णानुषाद कत्वेनेको दिएविधिराषत्वोपपत्तो वाकयमेदविकतपयोरन्याय्य 
त्वान् । ब्रह्मपुराणे मह्त्यपुरर्णीयद् लाक पडित्वा- 

यद्! च श्रोत्रयाऽभ्यति गृहं वेदविदश्निचित् । इति | 
मधायुक्तां माद्रपदापरपन्षन्रयोदशीम् 

प्रहृत्य देवपुराणम्- 
तश्रापि महती पूजा कत्तभ्य। पितृदेवत। 
तश्र पिण्डग्रदानं तु ज्येष्टषुत्नी विवल्येत् ॥ 

पजानघ्राद्धलक्षणा । पितृदेवत=मघ। | 
वृदत्परररः~- प 

भरणीषु च कुर्वीत पिण्डनिवपणन दहि । 
अय च भरर्णाप्रयुक्तश्रादूघ पिण्डदननिषेधः। तस्या अपि महाल 

यास्तगेतायाः श्नाद्घकारत्वस्य- 
भरणी पितृपक्षे तु महता पारक्रार्तिता। 
अस्यां रद्धं छतं येन ख गयाघ्राद्धङृद्धषेत् ॥ 
इति मत्स्यपुराण उक्तत्वात् । 

तथा स्मरत्यन्वर- 
गण्डवध्रतिपात च पिण्डास्त्याज्याः सुतेप्सुभिः। 

अश्रापि तत्तस्पयुक्तश्र।द् पव निषेधः । यानि तु-- 
भानौ मीम अयोद्दया नन्दश्रगुमघासु"च । 
पिण्डदान म्रुदा स्नान न कुयात्तिरुतपणम्॥ 

त॑था-- 

नन्दाद्वकामरब्यारभ्ग्वभ्चिपितृकारमे | 
हृश्यादीनि प्रयोगपार्जितादाहत वाक्यानि तानि महाखयापसपक्षतिदि- 

तसङ्कद्(ङहपक्षष । यानि- 
नन्दायां भामेवदिने ्रयादहयां त्रै जन्मसु । 

वल्यां च मघायां च क्ुयोक्नापरपाक्षिकम् ॥ 
इत्यादीनि धाद्धनिषेधकानि वचनानि तदेकशकयतया भराद्धनिष 

धकानि व्याख्प्रेया्नात च्चित्। षस्तुतस्तु हमर तथ वार च भ्रद्ध 

स्य विष्ित्वासत्मरयुककश्नाद्ध पव पिण्डदाननिषरधः । अत्त प्व पडन्ति । 
तिथिषारप्रयुक्तो यो दाषो वं समुदाहृतः 
स श्राद्ध ताश्नवितच्च स्यान्नान्वन्नरद्ध कदाचन ॥ इति । 

पतिरत्नाबत्मा-- 
पुज जाते व्यतीपाते प्रहणे चन्द्रसूस्ययाः | 

भद्ध कुय्यास्प्रयल्तेन प्पिण्डनिवेपणाहइते ॥ 



पिण्डदाने निषिद्रकालनिणयः २३२९ 

एवव्- 
मकरे वत्तेमाने तु ग्रहणे चन्द्रूर्थयोः 
दुखम चषघु लकंषु गङ्खायां पिण्डपातनम् ॥ 

इति हेमादिधरुतब्रहमवेवत्तवचनं तद्रङ्गायां ग्रहणाश्रदयम् । 
काष्ण.जिनिः- 

विव्राहव्नचूडाखु वषमद्धं तददधकम्। 
पिण्डदानं मुदा स्नान न कुर्या त्तछतपेणम ॥ 
बुद्धिमाज्र तथान्यत्र पिण्डुद्राननिराक्रिया। 
छता गगािभिपुखेमौसमकं तु कर्मिणाम् ॥ 

द च सापिण्डानामपि। तथा च~ 

उ्योतिःपराशरः- 

विवाह विषिते मासास्त्यजेयुदादशेष हि । 
सपिण्डाः पिण्डनिवःपे मोञ्जीबन्धे षडेव हि ॥ 

अस्यापवादस्तत्रेव ~ 
महालये गयाश्राद्धे म्रातापि्रोः क्चयेऽ्टनि । 

यस्य कस्यापि मद्यस्य सापएण्डोकरण तथा॥ 

कृतोष्ठादाऽपि कर्षत पिण्डानिवंपण सदा । 
५ 

ननु उक्तेषु वाक्येपु न पिण्डदाननिषेधसम्भवः । किमयं प्रतिषेधो 
वा स्प्रात्पयदासो वा । नाद्यः। शास्त्रप्रात्तस्व पिण्डद्।नस्व निषेधे “न 
तै पशौ करोति" इति वद्धि रुद्पापत्तः । न द्वितीयः । तत्तच्छ्राद्धवि. 
ध्येकवाकयस्गाभावात् । अत्र हि अनेकानि श्राद्धानि पकास्मिन् घाक्ष्ये 

उपादाय पिण्डदाननिषेधः प्रयमाणो न तत्तच्छ्रद्धप्रकरणे पटित श्ति 
वक्तु शकयते । अतश्च यथेव ननौ पशौ करोति” हत्यत्राद्षिधेरस 
क्निधानास्पयुंदास्रासम्मवस्तयेवात्र स्व्यन्तरविदिततत्तर्छ'दषिषै। 
नामसन्निधानाश्न परुद्ाससम्भवः । अतः कथमुक्तधषटरेषु पिण्डद्ा 
ननिवृत्तिरिति चत् , न। 

अयनद्धितये श्राद्धं विषु्षद्वितये तथा । 

इत्यादि वाक्येषु स्मृत्यन्तरविहिनश्राद्धानुवादन न पिण्डदानं पयुंद् 

स्यते येनोकदोपावकाराः स्यात् [कन्तु भपूषक्रप्रात्पात्तः क्रियते । स्मर. 

व्यन्तरत्वाच्च न विहितस्य विधानं दोषाय । तन पिण्डनिषर्पणादत 



१४० धीरमिश्रोदयस्य पघमयप्रकाक्े- 

इस्यस्य स्ववाकयाविहननलस्ट्टाद विभ्येकवाकयत्वसम्भक्षात्पयुक्लर्वो 
पपत्तयुक्तेव पिण्डदाननिद्तिः) 

इति पिण्डदाननिषेधकालः । 

इति श्री मर्सकडसामन्तचक्रचूद(मणिमरीचिमञ्जरीनीराजत 
चरणकमलश्चीमरन्महाराजाचिराजप्रत।पर्द्र तनूज. 

श्रीमदाराजमधुकरसाहषनु- 
च तुरुद घिवलयवसुन्धराहृदय एचडरयाकराषेकासादेनकर 

ध्री वीरसि्दवोधाजितश्चोहसपाण्डतात्मजश्चीपरशुराममिश्रसूच 
सकलविद्यापराराकवारपारीण्धुसैणजगहारिः 
दूमहागजपारोन्द्रविदज्जनजाषातु- 

भीमन्मिध्रमिथरूते वीरमि्रादयाभेधनेषनम्य 
सपमयप्रकाशरे ्राद्धक(रनिणेयः । 

श्रथ प्रकोणिककाराः । 

तश्र वेशाखस्नानकालः-- 

मधुपरासस्य श्ुङ्कायामकादहयामुपोषिततः। 
पञ्चददयां च भो वीर | मषसङक्रमणेतुवा॥ 
वेशास्नाननियम्ं ब्राह्यमणानामनुश्चया। 
मधुषूदनमभ्यच्ये कुयाःत्ङ्कदपपचेकम् ॥ 

एति पद्म । कात्तिकश्च-- | 
प्रारभ्येकादक्षी शुङ्काम(्विनस्य तु मानवः। 

प्रातः स्नान प्रकुवात- 
ति विष्णुरदध्ये । 

पृण आहव्रयुज्ञ मासि पौणमास्यां समाहितः । 
मासरं समग्रं परया भक्तया स्नायीत का्तंके ॥ 

हस्या दित्यपुराणे । शदे चानुदिते । 
कार्सिके विन्वुतीयं यो ब्रह्मचयपरायणः। 
खनास्यव्यनुदिते भानो भानुज्ञातस्य मीः कुतः ॥ 

हति स्कान्दोक्तेः । 

माधेऽपि विष्णुः, 
तुलामकरमेषेषु प्रातःखायी मदेन्नरः । 



प्रकाणककाटलनिणयः। 2४१ 

रद्वया- 

पकादश्या श्ुक्कपक्च पोषमास समारभत् । 

र ददरया पणमस्या वा दुङ्ःपद समापनम् ॥ 

विष्णुः- 
(५५ ॐ € [न ॥ 

ददा षा षणमासावा प्रारस्य स्ननमाचरत् | 
ए (९. 

द्द चाभ्युदेते रका । “क्रड्डिद्भ्युदेते रवा" हति प्रो 
व्रह्म दु-- 

अरुणोदयमारभ्य प्रातःकाङाकयि प्रमो !। 
माघस्नानवतां पुण्य क्रमाचत्र च धारणा ॥ हति । 

अथ प्रतिप्रस्रग्तिपुण्यातेधयः। 

तश्र प्रतिपत् पच्र- 
चेत्र माति महावाहो ! वुण्या प्रतिपदा पुरा। 
तस्यां यस्तपन दषा स्नानं कुयाक्नरात्तमः॥ 
न तस्य दुरित कञ्चिन्नाघया व्याधय) नुप || 

पुत्रस्तत्रैव-- 
पतास्तिसरः पुरा प्रोक्तास्तथयः कुरुनन्दन || 
कासिकाश्वयुज मासि चेतरे वापितया चप |॥ इति । 
पता इति पर््वोकताः प्रतिपद्ः। 

* शति प्रतिपत् । 

अथ द्वितीया । 

स्कन्दपुराणे-- 
आयने माचि वे पुण्या द्वितीया शुङ्कपक्षणा । 
दान प्रद॑त्तमतस्यामनन्तकटसमुच्यत ॥ 

लिक्गपुराणे-- 
ब्ृश्िके च तीयायां शुञ्कायां प्रतिपूजनम् । श्ति। 

इति द्वितीया । 

अथ तृताया । 

चत्रमासं प्रक्रम्य पदूमपुरगे-- 
तृतीयायां यजह्वा शङ्रेण समान्वताम्। 
गन्धपुष्पधुपद्ापदमनन सखुमाख्ना॥ 

वैशाखमासे यत्पुण्या तुनीय। शुङ्ग पक्षज। । 
अनन्तफलद्ा क्या स्नानदानादिकमसरु ॥ 

भविष्योत्तर- 
गुडापृपाश्च दातम्या मासि भाद्रपदे तथा। 
तृतीयायां पायस च वामदेवस्य तुसये । 
० स° २१ 



२४२ वीरामिच्ाद्यस्य समयप्रकाश्ो- 

माघे मासि वृतायां गुडस्य खवणस्य च। 
कान श्रयस्करं राजन् [ स्रीणां च पुखषस्य च ॥ 

हति ततीया । 

अय चतुर्था । 

भवरिध्यपुराग-- 
शिवा शान्ता सुखा राजन् ! चतुथा ज्रावधा मता । 

माकि भाद्रपदे द्रुङ्का ह्वा खोकषु पूाज्ञता॥ 
मासि माघे तथा ह्ुद्धा या चतुथी महापते !। 
क्या स! शान्तिद पनस्य शानत कुयास्सदेवतु ॥ 

यका श्ुङ्गचतुथ्यातु कास भामस्य वं मवत् । 
तदा सा सुखदा ज्ञेया खुखानामेति कीष्तिता ॥ 

दति चतुथी । 

अथ पञ्चमी) 

मविध्यपुरण-- 
श्युङ्खायामथ पञ्चम्यां चतरे माच्च द्युमानन।। 
ध्रीर्विष्णुलोकान्मानुष्यं सम्प्राप्ता कराचान्चया॥ 
तस्मात्तां पूजयेत्तत्र यस्तां लक्ष्मीन मुञ्चति । 

तथ- ५ 

पुण्या भाद्रपदे प्रोक्ता पञमी नागपञ्चमी। 
सकन्दपुरण-- वि हि 

दक्र मागार पुण्या श्रावणे याच पञ्चमी। 
स्नानदानेचहुफला नागलोकप्रदायिनो ॥ 

अयष्ट 

भविष्यपुराण - 
येय भाद्रपदे मासिषषठातु भरतषभ || 
स्नानद्ानादेक सवपम्रस्यामश्चषयमुच्यत ॥ 

तथा- | 
येग भाद्रपदे माच षष्ठी स्याद्धरतषभ |। 
याङ्स्या पभ्यांत गाङ्य दाक्षणापथवचास्तनमप् ॥ 

बरह्महस्यादि पावेस्तु सच्यते नाज संशयः । 
तथा 

या षश्नी उङ्कपक्चस्य मागक्ीष हरिप्रेया। 
महाषष्ठातु खा ख्याता-द्ाते | 

इति षष्ठी । 



प्रकीणेककालानिर्भवषः। २.४३ 

॥ ध अथ सप्तमो । 
भविष्यपुराणे-- _ . ६ 

मास माद्रषदं शङ्खा सप्तमा या गणाघेषप || 

अपराजितति विख्याता महापातकनाशिनी ॥ 
यातु मागेशिरे माति शुङ्कपक्षे त् छप्षमी। 
तदा सा कथिता वीर ! सवानन्द्करी ठामा॥ 
स्नानद् ना ्े कम्पोणि यस्यामक्षयमभ्वुत । 

तथा 

नन्दा मागशिरे श॒क्। सक्तम्यानन्ददायिनीं । 
॥ जयन्तीनाम सा प्रोक्ता शहापापापदहा तिथिः ॥ 
विष्णु.~- 

घुय्यप्रदणतुद्या तु उाक्घ माघस्य सप्तमी | 
&£ सप्तमी | 

अष्टम्यश्च जयन्त्यप्रकादुगाणएरमीरूपास्तत्र तत्रोक्ता; 
इ८५९५। । 

भथ नवमा | 

देवापुराण-- _ 
आार्व्रनस्य तु मासस्य नचमा रुङ्कवह्नगा॥ 

ज्ञायते कोरिगुणित दान तस्यां नराधिप ।। 
श्युकरपश्े नवम्यां तु कार्तिकस्य समाहितः । 

स्नायादधान्नमस्वुयादक्षयं लमत फलम् ॥ 
इति नवमं | 

अथ दरम | 

ज्येष्ठस्य राङ्कदरमी सवत्सरमुखी स्मरता। 

तस्यां स्नानं पकुर्वति दान चेव विशेषतः ॥ 
भह्यण्डपुराणे--- ॥ 

कातिकस्य तु मासस्य दशमी दाङ्कपक्चगा | 
तस्यां बतादि कुवाणो लमत वाञ्छितं कलम् ॥ 

। एकादरी द्रादक्षी च) 
वार।दपुरण- [त 

पकादद्यामुपकलेत्पक्षयारुमयोरापि । 
द्वाद दयां योऽचयेद्धिष्णुमनन्तफल माग्भवत् ॥ 

अथ तयाद्ञी) 

स्छन्दे-- 
कपे रे 

चेज भ्रयोदशी पण्या तस्यां ददागुण फलम् । 



२५४ वीरमिश्रोदयरय समयथप्रकाशे- 

ू भथ चतुषशी । 
त्कन्दे-- 

चेत्र चतुदंशी शङ्का ध्रावणप्रोषठपादयोः। 
माघस्य छष्णपक्षे या दाने बहूफलरा हि सा॥ 

इति चतुदश । 

अथ पोणेमासी । 
वेष्णुषरम्मेोत्तरे -- 

वेशाखी कात्तिक माघी पाणमासी मह्।फला । शति । 
भथ नन्षत्रवार।दवश्पुण्यास्तथय उच्यन्त) 

ध्रवणेन समायुक्ता तृतीया या विशेषतः 
बुघध्रबणसयुक्ता तृरनाया यदि लभ्यते ॥ 
तस्यां स्नानापवाखादि अनन्तफर्दं भवेत् । 

भविष्यात्तरे माघशुङ्कवृतीयां प्रकृय- 
श्रवणेन समायागात् कुरक्षत्रस्मास्मृता॥ 
विरेषादूवुधसयुका तृतीया तु वित्तिषतः। 

यमः--- 
चतुथ्या मरणीयोगे शनश्चरदिनं यदि । 
तद्ाभ्यच्यं यम देव मच्यते सवकिल्विषेः॥ 

मविष्यपुरनगे- 
दाङ्कपक्षस्य ससम्यां भायुवारो भवेद्यदि । 
सप्तमौ विजयानाम तत्न दत्त महाफलम् ॥ 

तथ 

शुङ्कपक्षस्थ सप्तम्या नक्षत्र पञ्चतार्कम् , 
पुण्यमिति श्रक्धमाणेन सम्बन्धः । रोहेण्यादलेषाहस्तपुष्यम्रघ।ः 

पञ्चतारकत्वेन उयातिःदाच्र प्रसिद्धाः। 
श्ुङ्कपक्षे तु खघम्यां यदा सङ्कमते रविः । 
महाजया सदा स्याद्धि सप्तमी भास्करपरिया ॥ 
स्नानं दान जपा होमः पेतृदेषादिपूजनम् । 
सवं क)}।रेगुणं प्राक्त भास्करस्य वचो यथा॥ 

भादित्यपुराभ-~ 
रेषती रविखयुकत! सप्तमी स्यन्महाफरा 

महाभासते- 
श्ायेपुश्रसमायुक्ता परिपूणा सताष्टमा। 
तस्यां नियमक्तारो न स्युः खण्डितसम्पदः ॥ 

रदिपुत्रः्सौम्यः। 



प्रकाणककाटनिणंयः। २४५ 

भविष्यपुराणे- 
पाव बुधाष्रमा इङ्खा महाभद्रा महाफरा । ईहते । 

बद्माण्डपुराण- 

पोषे मासि यद् देवि | अष्टम्यां यमद्रैवतम्। 
नक्षत्रं जायते पुण्यं यर्लोके रोद्रमुच्यते ॥ 
तद्। सा तु महापुण्या जयन्तौ चामी स्ता। इति । 

„ _ यमदेवतनमरणी ! तस्य क्रूरद्वताकत्वाद्र रत्वम् । 
भ(वष्य ~ 

ज्येष्ठश्युङ्गद शम्यां च भवेद्धेमदिन यदि । 
क्षया दस्तक्षसयुक्ता सवपापदहरा ।तांथः॥ 

दवंपुराणे-- 
पुष्यक्षकादरी शङ्गा सुपण्या पापनाशिनी । 

वष्णुधमततश-- । ४ ध 8 

पकाद्दयां इाङ्क पक्षि यदत्तं वे पुनवंसुः। 
नाम्ना सा विज्ञया ख्याता तिथीनामुत्तमा तिथिः ॥ 
यो ददाति तिलप्रस्थे प्राप्य काल तु वस्छरम् | 
उपवासपरस्तस्य प्रकरोति सम फम् ॥ 
तस्यामाराभ्य गावेन्व् जगतामीरवरद्वरम् ॥ 
सप्तजन्पम्ऱतात्पापान्मुच्यते नात्र स्लद्रायः। 

विष्णुषमेत्ति- 
त भागयद्लस्युक्ता इद स्यास्पहकडा । 

दस्तयुक्ता तु वैशाल ञ्चे तु स्वातिसंयुता। 
ज्येष्ठया तु तथाषाद मुलपपेता तु वैष्णव ॥ 

पेषणक्ःन््ावणः।' _ ध | 
तथा माद्रपद् मासि भ्रवणन च सयुता। 
अ{दवन इदा पुण्वा भवत्वाजन्ञिखसुता ॥ 

कार्तिके रवतयुक्ता सौम्ये छ।त्तिक्रया युता। 
स।म्यच्प्ागश्चाषः। 

पौष सगाथेरायुकत मघे चादस्यकस्षयुता 

फास्गुने पुष्यसदिता ददश पावनी परा ॥, 
नक्ष्रयुक्तास्वेतास्ु स्न(नदानमुपाषरणम् । इति । 

माघ्यां तु समतीतायां श्रवणेन तु सयुता। 

द्वाद या भवेत् छष्णा प्राक्त सा तिख्वेष्णवी ॥ 
तथा ू ठ ४ 

मूलश्षगे राश्चधरे माघमााक्ति प्रजायते। 
पकादश्ची कृष्णपक्षे स्रोपवालो जितान्द्रयः ॥ 



२४९ यारमिन्रोदयस्य समयप्रकाश्- 

. द्वदृह्यां षर्तिलाद।र छत्वा पपेः प्रमुच्यते । 
वरादपुरगे-- ॥ त 

चेश्ररृष्णचतुद्द्यामङ्गारकदिन यदि । 
` . पिश्चाचरवं पुनन स्यात् गङ्गायां स्नानभोञजनात ॥ 
निह्गषुराणे- __ ` _ ध 

कातिके भोमवारेण चित्रा रष्णा चतुदेशी । 
_ _ _ तस्यामाराधितः स्थाणुवच्छत् श्रिवपुरं धवम् ॥ 
द्बेपुरण- ू ठ ध 

तथा ृष्णचतुर्द्यां भामाह पितृतपणम् । 
विष्णुधम्मोत्तरे, 

पौणमासतीघु सवासु मघक्षेसरदितास च । 
दत्तानापिह दानानां फट दशगुण स्म्रलम्। 
महती पृणेमासी खा युक्ता पूर्णेन्दुना गुरो ॥ 

ज्योतिःशन्न--. , वा _ 
दश्यते सरता यस्या दाङ् यसन्दद्ृ््स्पता) 

पौणमा तु मदवी प्राक्ता सवत्छरतु सा) 
तस्यां दानोपवासाद्ययमक्चषयं परिकीीत्तंतम् ॥ 

तथा, 
मासाख्यक् चन्द्रगुरू वस्मात्प्ञदशा रविः । 
पूर्णिमा जोचत्रारे तु मदच्छम्द्। ददि साः तिथिः ॥ दत 
हरिक्तितज्र च गङ्खायां सामुद्रे नामेव्र तथा| 
महारम्दतिथो स्नानं दान श्राद्धमनन्तकम् ॥ शंत । 
पेन्द्र गुखः सशरी चव प्राजापस्ये रविस्तथा); 

_ पृणेमासी तुसा क्ेय। गदज्यैष्ठीति कीर्तिता ॥ 
॥८।.५ ^, 0 1 । 1 । । रा 

आपन्नयं च यदा ऋक्ष कार्तिक्यां तु भवेत्काचत्। 
महक सा तिधिक्लय। स्नानदानादिप्रूत्तमा ॥ 
यक्षा याम्य भवेरश्च पुण्य तस्यां तिथो क्रचित्) 
तिथिः सापि महापुण्या करिभिः परिकीसता ॥ 
प्राज्ञापत्यं यदा ऋष यदा तस्यां नराधिप !। 
सा महाकाचिकी प्रोक्ता देवानामपि दुलेम।॥ 
मन्दे वाक गुरो कापि वरेष्येतेषु च जिषु | 
त्रीश्येतानि च श्चा प्रोक्तानि चक्षणा स्वयम् ॥ 
तच्रादवम्रधिक पुण्यं स्नातस्य च भवेन्नृप || 
वुानमक्लयतां याति पितृणां तपेणं तथा ॥ 



@ ९ 
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ब्रह्मपुरणे- 
पुण्या मदाकार्तिकी स्याजीवेन्दौ छत्तिकासु च । 
मघाश्वात्योश्च जंवेन्दो मदामाधीति कथ्यते ॥ 

ऽयोतिः शल्े- 
मेषस्थश्च यदा सोरिः सिदे च गुरुचन्द्रमाः। 
मस्करः अवणस्यतु महममाघातु सस्मूता॥ 

रातिातपः- 
अमावास्यां भवेद्वासो यदा भुपिसनस्य ते । 

. जाहषीस्तानमरात्रेण गोसदख्रफलं रमेत् ॥ 
प्रह।भारते, [व 

अमा सोमेन भोमेन गुरणा रावेण। तथा ) 
तदथ पुष्कर नापर पूयव्रहशताचषक्म् ॥ 

विष्णुपुरागे 
अप्रावास्या यदा मेश्रविश्नाखाछक्षयागिनी । 
श्राद्ध पितृगणस्तृि तदाप्राव्यष्वाविकीम् ॥ 
काचिन्न विशासरास्वातियोगिनीति पाठः। 
अमावास्था यदा पुष्य रोद्रक्च वा पनवसो। 

द्रादशाग्दीं तथा तृत्ति प्रयान्ति पितराऽखताः॥ 

वासवाजकपादर्च पितणां तृत्तिमिच्छता । 
वारुणे चप्यंदेवत्य देवानामपि दुद्धेमा ॥ 

माघाल्िते पञ्चदशी कदाचिदुपेति योग यदि बारुणन। 
ऋक्षण काटः स परः पितणां न द्यदपपण्यनुप ! छभ्यतेऽक्ता॥ 

व्यासः 
वारुणेन समायुक्ता मधो रष्णा त्रयोदशी । 
गङ्गायां यदि छभ्यत्त सुयग्रहशततेः समा ॥ 
शानिवारण संयुक्ता सा महावारुणी स्मता, 
ञ्युभयोगसमायुक्ता शनो शतभिषा याद् । 
महामहति विख्याता तरिकोरिकुलमुद्धरत् ॥ 

अर्घौदय उक्तो मदामारते- 
अमाकंपातश्रवणेयुक्ता चत्पुष्यमाघयोः। 
अधो$्यः स विष्यः कोटिसुय्यग्रदेः समः ॥ 
कभचनत 1रूखदुना मदाद्य हात पाडः 

दिवैव योगः शस्ताऽयनतु रात्रो कद्ाचन। ह्ति। 
कपिटषष्ठी वारादपुरणे- 

नभस्ये हृष्णपक्ष या रोहिणीपातमूदनेः। 



२४८ वीरमिच्रोद्यस्य समथप्रकाशे-- 

युक्ता षष्ठो पुराणज्ञः कपिला परिकीर्तिता ॥ 
घतेपवासनियमेमास्करं तत्र पूजयेत् । 
कपिलां च द्विज्ञाम््याय दस्रा क्रतुफलं खभेत् ॥ 

पुराणघमुश्रये तु- 
भाद्रमस्यसत पक्व मजन चव कर स्थित) 

पाते कुञ्च रोहिण्यां सा षष्ठो कपिलछाभिषा ॥ इति । 
अत्रच मादपको दहान्तमासाभिप्रायेण । तेव कृन्णपक्षि षष्ट्यां 

गोदहिणी सम्भवति । अये च यदा सम्पूणः तदैव पुण्यः । तदुक्तम्-- 
संयोग तु चतुणौ तु निर्दिष्टा परमेष्ठिना। 
हस्तस्थघुयश्च फलातिश्लयाथः। 

शङ्कः-- 
अमावास्या तु साम्न सप्तमी भात्रुना सह । 
चतुर्थं( भूमिपुत्रण बुधवारेण चाष्टमी ॥ 
चतसखरस्तिथयः पण्यास्तुल्याः स्यृग्रहणादिभिः। 
सवमक्षयम्रन्ाकत स्नानदानजपाद्कम् ॥ 

शाततिपः-- 

अङ्घ(रकात्न प्रत्त च्तुशथावा चतुदश । 

भप्रह्मरण पण्या समवरार कुहूयथा॥ 

पकाद्दया [सत पक्ष पष्य यदद् जायत । 

द्यां घा तदाश्ेषपापक्षयकर स्मृतम् ॥ 
रुयाद; 

शङ्खे वा यदिवा षृष्णे चतुर्थो वा चचुदशी । 
भौमवारेण पुण्यादो साप्रवारे कुहयथा ॥ इति । 

इति नक्षत्रवारादियोगप्रयु कपुण्यातिथयः । 

सथ रात्रिङरणीयवञ्यानि । 

राश्रो स्नान न कुर्वीत दन चैव वि्चेषतः। 
नेमित्तिकं च कुर्वीत स्नान दामं च रात्रिषु | 

ईति रात्रिकरणीयवजञ्यानि । 

अथ चतुष्पथधवावजनकालः | 

मध्यं दिनेऽथरत्रि च श्चददध सुकला तु सामिषम्। 
सन्ध्यययारूमयोश्चेव न सवत चतुष्पथम् ॥ हति । 

इति चतुष्पथवजनकालः । 
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अथ तिथिविशेषवञ्यानि । 
„_ सत्र सिष्टाकं शुकलचतथ्यौ खन्द्रदशंनं न काय्यम् | 

माण्डयर 

[ ® 4 क्ष क, क ° ह 

सहादस्य ज्ुक्ट पक्ष चतुथ्या चन्दरेरेशनप्। 

मिभ्यायिदूषण कुयात्तस्मास्पभ्येन्न त तदा ॥ दनि । 
षष्ठीवञ्यानि । 

षष्ट्यां तेल वजंयेदभ्यङ्गे । तथाच रत्नमालायाम्-- 
षष्ठीषु तें पलमण्टमीषु क्षोरक्रियां चैव चतुदशीषु । 
सीसेवन नष्टकरासु पुलामायुःक्षयाय मुनयो सदन्त ॥ इनि । 

भथ सप्तमीवञयानि । 
तन्न भविष्यपुरभगे-- ध 

सप्तम्या स्प्रहोत्तंट नीरखचस्त्र न धारयेत् | 

न चाप्यामलकैः स्मन न करुयात्कलहं नः ॥ 
सप्तम्यां नेव कुर्वीत तास्रपाबण भोजनम् ॥ 

बृषः-- 
॥ ० दै, 9 क [> १ £ 

निम्बस्य भक्षण तेर तिरस्नपणमश्षनम् | 

सप्तम्यां नेव मुञ्जीत ताघ्रपात्रेण भोजनम् ॥ हति , 

अथषषटमीबरर्यानि । 
तत्र व्याघः-- 

षष्ठयष्मी त्वमावास्या पक्षद्वयचतुदशी । 
अत्र सक्निहतं पापं तटे मांस भगे क्रुर ॥ 
परषां काचेदासु तिथिषु क्रमेण निषरधपरिच्छन्ति । 
षष्ट्यां तेलमनायुष्यमषम्यां विद्गात तथा । 
काममागश्चतुददयाममायां तु ्रुरक्रिया॥ 
इति स्मरणात् ततोाडन्यत्र दाचामाव इति , तन्न । 
मांसाशनं पञदरो तेखाभ्यद्ः चतदरशी। 

इति मनुनान्यन्नापि तेखादिनिक्रधात् । तखनिपेध च सवत्र तलः 
तेलस्यैव निबेधः तेखपदस्य तत्रेव शक्तेः। सामान्यतारऽम्यङ्खनेषेधे तु 
स्नेहनिषध प्वाति । अत्राघ्रम्याः पर््ररुपस्वात्तलपरयुक्ताः सवं निषेधास्तत्र 
प्रवत्तंन्ते । पवेङूपत्व चोक्त- 

विध्णुपुराभे, 
चतुदेशी अष्टमी च अमावास्या च पूर्णिमा, 
पवोण्येतानि राजेन्द्र | रविसङ्क्रान्तिरेच्च ॥ 

वी०्स° २२ 
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२५० कीरमिघ्रादयस्य समयप्रकाश्- 

शत्यं तानि अभिघाय-- 

तेष्टस्त्रीमांसभोमी यः पर्वश्वेतेषु वे पमान् । 
विण्मृत्रमोजनं नाम प्रयाति नरकं नरः॥ १ति। 

पवैपुरस्कारेण निषेधो कौधायने, 
पवस नार्घायीद न मांसमस्नीयात् पवस हि रक्षःपिक्लावम्याभेः 

न्ारि्घान्नतम्विनाति । 
प्रन! -~ 

` चतुरृश्यष्टमी दशैः पोणमास्यकसङ्कमः । 

पषु स्प्रीतेरटधांसानि दन्तकाष्ठानि वजयेत् ॥ 
पञ्चदद्यां २तुदश्याप्रषटम्यां च विक्ारद्ः। 
तैलं मांसं व्यवायं च क्षुरं चेव विवजयत् ॥ 

हारीतः-- 
दलेष्मातक्रे तथाऽलक्ष्पीर्नित्यमेव तार्या । 
भगे मांसे श्रे ते नित्यं तिष्ठति पवसु ॥ 

मर्घ्यपुरागे-- 
किन्ति वीरुधो यस्तु चीरुव्सस्थे निद्ाकर। 
पत्रं घा पाटयेत्तषां ब्रह्महत्यां स विन्दति ॥ 

परस्ये=वनस्पतिगते । वनस्प्रतिगत्व्य च च्रिमुहूतचत्थस्थत्वम्। 
िमुहुनं षसेदकं तरिमुहू+ वसेञ्जल । 
त्रिमद वसेद्धोषु त्रिमह त्तं वनस्पत ॥ इतिस्मृतः । 

प॑टौनसिः-- | | ता क 
सायथस्तन्त्या परज्िच्र ललाप तथ्तच । 

अमावास्यां न स्वेत रात्रौ मेथुनभोजने ॥ 
अमावास्यां प्राप्येत्यथेः । वस्तुतस्तु अमरावस्यामेति सत 

म्यन्तम्। 

घस्या वास्या वसी वासी समरापूवा अमेति च। 
ध्व्येव नवधा प्रोक्ता छष्णपञ्चदश्चा तिधिः॥ 

इत दरात् । 

तधा ~~ 

[किष 

नापमायां दरितान् छन्यत्कुशंश्च समिधस्तथा। 
अय च निषेधो देवपिञ्यकमो्थव्याततरकेण। तथाच कात्यायनेन 

अमायां द्मच्छेव्निषेघममिधायोकतम्- 
पितृदेवजप।थे हा समादद्ादिति । 
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प्रकणिककारुनिणय कालविकोषवस्था;। २५१ 

तथा कात्यायनस्मतवपि- 

मासे नभस्यमावास्यां दर्मा ग्राह्यो नवः स्मरतः । 
अयातयामास्त दभा नियाक्तव्पाः पु7ःपनः ॥ इति। 

कुशाः शाक च पुष्पानि गवाय च तृणाद्किम् । 
आह्रेदेवपिज्यथेममावास्यःहनि द्विजः ॥ 
इति दीपिकाधुतवचन।घ्च । 

स्म॒तिसएुश्रमे-- । | 
सायसम्ध्यां परा% च पुनमोंजनमेथुने। 
ते मांसं शिलापिष्ममावास्यां षिवजंयेव ॥ 

माक्षण्डयः- 
अम्रावास्यासु सवोघु रवं घस्रं न धास्येत् । 

ईति प्ववज्यानि । 

_ भथ कालवि रोषवज्याः । 
श्कन्दपुरणि- . ति 

शिरःकपारमान््ाण नखयर्मतिखास्तथः | 
पतानि क्रमशो नित्यमष्टम्यादिषु वजेयत् ॥ 

शिरो-नारिकेकम् । कप।लमलाचु । अन्तर=पटोटं दीवम् । नख=निष्पा- 
वाः, च~म सूथः । तिलाः=शृन्ताकमिति । बृहति््रक्िद्धिरिति हेमाद्रिः । 
षटुतिरन्मते-- = ,. " , | ू 

सङ्क्रान्त्यां पञ्चददयां च दाददेवां श्द्धवासरे । 
वख्न च पीडयेन्नेव श्ुरणापि नहिस्यते ॥ 

, देमष्रोदरचतुथैचरण करेणापि हि बुध्यते इति पाटः। 

त तेर न संस्पृशेदाम वृक्षादीन् कदयन्न च। 
पक्चादो च रथौ षष्ट्यां रिक्तायां च तथा निथे॥ 

अत्रामनिरेचो ऽधिकनिवेध,थः सामान्येन तैलस्य निषेधात् । 
च्रस्पतिः~-- ॥ । ति 

अमावास्येन्दु खङ्क्रान्तिचलतुदेश्यषटमीषु च । 

नरश्चाण्डालयोनो स्वातचेलल्नीमांससिवनात्॥ 
पुराणे तु पूवा -- 7 ॥ 

कुष्रपृणम्दु सङ्कान्निचतुदहयष्टमाघु च । हात । 

उच्तराद्धं तदेव । 
वामनपुराणे ॥ 

नन्दासु नाभ्यङ्कतुपाचरेन क्षार च रे्ताघु जयासु मासम् । 
पू्णांसु योषित् परिषज्ञनीवा भद्रासु सर्वाणि लमारमेत ॥ 



२५२ 

यमः-~ 

कवीरमिन्नरोदयस्य समयत्रकाशे-- 

नाभ्यङ्घमके न च भूरिपुत्रक्षीरच्ुक्रे च कुजे च मालम् । 
बुधेन यषा न समाचरेत शषेषु सर्वाणि सदेव कुबात् ॥ 
चित्रासु हस्ते ्रवणेषु तें क्षीरं विशाखप्रतिपतसु वन्यम् । 
मखे खगे भाद्रपदासु सांस याोबेन्मधाङूत्तकयोचरासु ॥ 

लथालिताष्वष्टमीषु भुताहन्दुक्षये तथा। 
तेखाभ्यङ्गं क्षा(रकम्म स्रीसखङज्ग च पिवजयत्॥ 

वराहपुराभ- 
न मृख्च नोदकं चाधि = निक्लायां तु गोमयम् । 
गोमूत्र च प्रदोषे च गह्धायादृवुद्धिमान्नरः॥ 

(५) 

अय च निषेधः शोचाद्ययतिरिक्तक्रम्रु तन्न मृदुश्रहणस्थ विदित 
पवात् । 

मण्डन्यः~~ 

श्रुतिवधजातकाश्नद्रादानयात्राप्रतिमाचाः । 
रविभवनध्ये काय्यं षे न कयौ विवाहस्तु ॥ 

शविभवनं-क्िह राशः । अयं च नमेदोत्तरभागः न दक्षिणे । तथा च॑. 
जयोतिःशषाल्ल, 

्कन्द-~ 

[९ ॐ (९ १५ ् भ भ ४ 

सिह गुर। सख खबे विवाहा नेष गोदाोत्तरतश्च यावत् । 
भागीर्थीयाम्यतर च याषत्तावच्च देप्रस्तपनेऽपि मेषे ॥ 

स्नानं चेव महादान स्वाध्यायं पितृतपणम् । 
प्रथमेऽब्दे न कर्वातत मह्ागुरुनिपातने ॥ 

स्नानं काम्य पुष्पस्नानाि । 
भविष्यपुरणे-- 

भनु; 

सुते विष्णो निवत्तन्ते क्रियाः सवाः द्युमादिकाः। 
चेवादततवन्धावि चूडा खंस्कारदश्षणम् ॥ 
यक्षो गहप्रवेश्चश्च प्रतिष्ठा देवमृभताम् । 
पुण्यानि यानि कम्मांणि न स्युः सुते जगत्पतौ ॥ इति । 

खस्वारीमानि कमोणि सन्ध्यायां परिवजयत् । 
आहार मेथुन निद्रां स्वाध्यायं च चतुथंकम् ॥ 

इृदमनुः- 
आहार मेथुन निद्रां सन्ध्याकाले विजयेत् । 
कमम खाभ्ययनं वापि तथा वानप्रतिग्रही ५ 



प्रकाणक्क्ालानणय कटाचशष वस्या! २५३ 

आहाराज्ञायते व्याधिगभां रोदश्च मेथुनात्। 
स्वपनार्स्यादलक्ष्मीकः कमं चैवात्र निष्फलम् ॥ 
अध्येता नरक याति दाता नाप्नाति तत्फलम् । 
प्रतिग्रहे मवेत्पापी तस्मात्सन्भ्यां विवञयेत् ॥ 

तया हेमा्रो स्म्रतिः- 
रात्रौ दानेन कुर्वीत कदाचिदपि केन चित्! 
हरन्ति राक्षसा प्रस्मासस्मादातुमयावदम् ॥ 
विक्षतो निर्चाथेतुनद्युम कम शर्मणे। 

| अतो विवजंयेसरा्ो दानादिषु महानिशाप् ॥ 
भस्यापकवादाो देवलनोक्तः- 

राहुदशेनक्ङ्कान्तिविवाहत्ययवृद्धिषु । 
स्ननदानादिक कूय्यान्नेत्ति कास्यन्रतेषु च ॥ 

वषिशेऽपि-- _ ध वा 
भ्रहणद्वाहसङ्कास्तियत्रात्तप्रस्लवघु = । 

दान नैमिल्तिकं हेय रात्रावपि तदिष्यत ॥। 
तथा~ 

यज्ञे विवाहे याश्रायां तथा पुस्तकवानन। 
दामान्येताति शस्तानि रत्रा देवालये तथा ॥ 

वया हमद्रो-- 

अश्वस्थसागरो सभ्यो न स्प्रष्टव्यो कदासन । 
के!णवारे स्पृशेत् पैमुत्तरं पर्वण स्परत् ॥ 

फणःच्डानेश्चरः.। तेखाभ्यङ्क निषेध उक्तः समन्वुन- 

तैलाभ्यङ्को नकवारे न मामे नो सङ्कान्ता वैघ्रता वि्टिषष्ठ्योः 

पस्वषटम्यां च नेष्टः स इटः प्रोकान्मुक्षत्वा वासरे सूस्यसूनोः ॥ 
यागियाह्ठबस्कयः- 

मोष्ाच्प्रतिषपद् षष्ठी कुदं रिक्तां तिथ तथा। 

तेलेनाभ्यञ्जयेधस्तु चतुः खद हायते ॥ 

पञ्चम्यां च चतुदयां सप्तम्यां रविसलङ्क्रम । ` 
हाद सर्म षरा तेखस्पशं विवजयेत् ॥ 

ज्रयोदश््यां वृतीयायां अ्रतिपन्नवमीदये । 

तेखाम्यङ्खं न कुर्वीत कुयुवां नवमी विना ॥ 

पञ्चमी दशमी वेष तृतीया च त्रयोदशी । 

पकाद्द्यी द्वितीया च पश्चवादमयारापि॥ 



५९५ धारमिओओआदयस्य समथप्रकाक्- 

भभ्यस्चनस्परानाधर्यो ऽत्र स्नेहं निबेवत । 
चतुणां तस्य वृद्धिः स्यात् धनापत्यवलायुषाम् ॥ इति । 

गर्गेण कासां चद्धहणं तत्पक्षतेरपरम् । 
सुयशुक्रादिवारषु निषिद्धासु तिथिष्वपि। 
स्ननेषा यदि कास्ननि पक्रतैलं न दुष्यति ॥ 

हति षरत्रिशन्मत।हिति केचित् । अन्ये तु रागप्रा्ततेरेषयो नि. 
वेधः । एवं च स्वतेखानिबेधप्राप्तौ पकं भ्रतिप्रघुयते । विषिते चतेखा 
भङ्गे आममप्युपादेयमेवेति सह्घपः। 

यमेोऽपि-- ४ € ॐ ~ „> + ८ 
घतं च साषप तेर यत्ते पुष्पवासितम् । 
न दोषः पकतेरषु स्नानाभ्यङ्केषु नित्यशः ॥ 

कात्यायनोऽपि-- 
माङ्गस्यं विद्यते स्नान वु ्धिपवौत्छवषु च । 
स्नदमात्रसमायुक्त पध्याह्वास्प्रविचिष्यते ॥ हत । 

मांसनिषरधक्रालो नन्दि५र।थ~- 
यदि नाम चतुहश्य। छदा मांसं विवजयेत् । 
8 जयेद यने मुख्य ृतस्वरगेमतिनेरः ॥ 
खतुथीं चाष्टमी चत दाद्ची च चतुदशी। 
तथा प्छदश् वास्या षड शातमुखा(न ख ॥ 

सङ्खक्रमे चापि सस्यस्य विषुषे चापि षाषिके। 
मांसला विरता मत्यां याति स्वगे दिनत्रयम् ॥ 
तथाचादषयुजं मासं षजयेन्मांसभक्षणे । , 
धुमा खष्कतं पुण्य लमेतादवयुजान्नरः ॥ 
मांसभोजनकलन्त्यागात पुरुषः श्युद्धमानसखः । 
यो नरः कास्िके माक्ष मांसं तुं परिषजेयेत् ॥ 
सवत्छरस्य रमते पुण्यं मांखावेवजनात् । 

काढनिणेयदीपिकयां तु यदि नाम चतुदद्यामिति स्थाने याद् नाम 
ज शाेयोमिति पाठः 

इति क।लीपेशषवस्य+ने । 

सथ पवानुषटेयानि । 
विष्णुः--पवेसु अवश्यं तिलदहोमान् कुयादरङकृतस्तिष्ठेव् एवमा. 

खारखशी स्यात् । 
मनुः--{ भ* >» ररः: १५० ) 

सा दजाव् शानन्वदामाश्च कुस्यालपचद्चु 'नत्यद्य) 
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साविघ्रान्-सवितृश्वताकान्। अत्र च दरभ्यमक्चताः 
॥ शान्तिकामस्तु चद्ुपात् गःयञ्या चक्रेः शुिः। 

हति स्मृतेः । 
कात्यायनः- 

पीणेमास्याममाषास्यामघः स्वापो प्विधीयते । 
अनाहिता्ररप्येष पश्चादसेरिघीयने ॥ 

अनादिताभिः=भ्मत्ताञ्चियान् । 
अपस्तम्बः--1दवा आदित्यः सर्वानि गोपायति । नक्तं चन्द्रमाः त. 

स्मादमाकास्यायां साघोयसीमात्मना गुतिमिस्छत्। १।ज।पल्येन ब्रह्मच. 
यकारेन य जायया खहैतां रात्रि सुय्योचन्द्रमसौ बस्त इनि। 

प्राजपध्येनररथ्योपसपणराहित्येन । 
तथा, 

मासे नभस्वमवास्या तस्यां दर्भाकयो मतः। 
अयातयामास्ते द्मा नियोक्तभ्याः पुनः पुनः ॥ 

इति पवानृषटयानि। 

भय नानायुगघमौः । 
तश्रौपकायनः-- 

श्रुतिश्च शोत्रमाचारः प्रतिकालं विभिद्यते। 
नानाधम्मौः प्रवत्तन्ते मानवाना युग युमे॥ 

श्रुष्यादिप्रमाणे शो चादिराचार च प्रतिकाल प्रतियुगं भिद्यते । अनेन 
ग्छोकपूवोर्घन प्रतियुगमाचारशब्दवाच्याच्िदोजादिकमणां मेद् उक्त 
श्तद्धद दिव च तत्प्रतिपादकश्चुव्यादिधमाणस्यापि मेद उक्तस्तत्र कम्म. 
मेदे देतुमादोस्तराधंन-नानाधम्मा इत्यादिना । धम्म असेगत्वादय- 
स्तदु्त- 

मनुना, ( भर १ इछा ८३।८४) 

अरोगाः सवेलिद्धायाश्चतुवेषशातायुषः । 
छृतक्रेतादिषु त्वेषामायुहसनि पादशः ॥ 
वेदोक्तमायुमैसयौनामाशिषश्येष कम्मणाम् । 

टन्त्ययुग्रुग खाक प्रमववाश्च दयरास्णाम ॥ इत। 

त थारष्यके पवेगि दनूमदशने कृतादिधम्मानुदाहव्याक्तम्- 
पदेनेकन कान्तेय | धमः कषटयुगे स्थितः । 

तामस युगमासाद्य ष्णो मवति कैरवः ॥ 
वेदाचाराः प्रद्याम्यन्ति धमेयज्नक्रियस्तथा । 



१५६ वीरभिच्ोदयस्य समयश्रकाले-- 

तयो स्याघयस्तन्द्रीहोषाः क्रोधादयस्तथा । 
उपव्रषाञ्च वत्तन्ते आधयः श्ुद्धयं तथा ॥ इति । 

सदवमथः । युगस्वभावाददरहरपचीयमानक्ञानक्र्मन्दियशक्तीनां 
िजातीनां कतिपयाङ्गसहिताननिदोजादिकम्मेणां प्रमादालस्याहिभिस्तः 
तक ङ्हानातसस्वनाप्रत्यमिक्षायमानानां मदादिव तत्प्रति पादकानां श्रुत्या. 
दानामपि मेद इव पवति न पुनः श्रुव्यादीनां कम्मणां वा वास्तवो मेद् 
हत्यभिप्रायः । अनये च दिक्षा पवज्ञातीयकानि वचनानि बोध्यानि । 
मनुरपि-( अ० १ इसरो ८५ ८६ ) 

अन्ये कृतयुगे धमासख्ेतायां क्ञनमुच्यते । 
क, [ अ # 98 * 

अन्ये कलियुगे नृणां युगहालालुरूपतः ॥ 
तपः परं छ तयु त्रेतायां शानुच्यते । 
द्वापरे यज्ञमवाहुदानमेव कलो युगे ॥ 

तपरन्हृषटचान्द्रायणादि । नदुक्तम्-- 
प्कन्दपुशगे, 

वेदोक्तेन प्रकारेण रञ्डुःचान्द्रायणादिनिः,। 
शरीरशोषण यत्तत्तप ईत्युख्यते वुघेः ॥ $्ति ! 

परटप्रधानम् । महामारते-- 
तपः परं तयुगे रतायां छानमुत्तमम् ¦ 
दपर यज्ञमेवाहुदानमेव कलो युगे ॥ 

तथा-- 

तपः परं कृतयुगे तायां ज्ञानमुत्तमम् । 
द्वापरे यश्चमेवाहुः कलो दानं दया दमः ॥ 

बृहस्पतिः-- . न 
तपो धमः छतयुगे ज्ञानं तरेतायुगे स्थितम । 
द्वापरे चाध्वरः प्राक्तास्तष्ये दान द्याद्मः॥ 

तिष्यशन्कद्िः । 

शिवपुरणे-- _ . तत 
्यानि पर कृतयुगे रतायां लिङ्कपूजनम्। 
द्ापरेऽध्ययने तिष्ये महादेवस्य कीत्तेनम् ॥ 

तथा- 
ध्यानं पर तयुगे अतायां यजन तथा । 
द्वापरे लिङ्गपूजा च कलो शङ्रकात्तिनम् ॥ 

विष्णुवर्मोच्तरे- 

ज्ञानं प्ररं तयुगे तायां च ततः परम्] 
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पर च त्तथा यज्चःप्रतिष्ठातुकूट युगे ॥ 

छता¶दचु युगचु प्रायण प्रवस्मानान प्रम मस्याह- 
परार 

छते तु मानवा धमाङ्जतायां गोतमा मताः, 
द्वापर शङ्ख!खखताः कलो पाराह्ञाराः स्मरताः ॥ 

तपः पर कृतयुगे ह्याद्यं तत्र देतुमाह- 
च पव 

करत स्वास्थगताः प्राणासख्मतायां मांसमाश्निनाः। 
| १ ¢ ० र्णे, [1 ^~ [ 

द्रपिर साधर चव कलो स्वन्नादिपषु स्थिताः 
ध्राणना्ेखुत्तिपञ्चकापतो वायुविहाषः प्राणः, ख चखास्थमांसादिम- 

यशु शरोरेषु कमदुजनिषद्धो युगसामथ्यादस्थ्यादेषु स्थिता भवति । 
साक्षात्प्रज्ात्तनच्रस्यनापायेकानां युगस्वभावादिपातिपादक्षानां दचनानां 

प्रतिषध विश्चषपयवस्षायित्ामाद~ 
त एव) छक, क्रि क ॥ + क, [ (क 

युगे युगखये धम्मासुतत्र तत्रचय द्विजाः, 

तेषां निन्दा न कल्तभ्या युगरूपा हि ते द्वजाः॥ 
तेषामिस्युषलक्षणम । कामक्राधलोभादीन् स्वान् दोषान्कालङ्- 

तान् शात्वा कस्यापि न्दा न कुयादिस्पथः 

नन्वकषम- | 
जता चपा दयधमण खत्य ख्वाचतन च । 

जिताश्ारश्च राजानः स्ना पुषा; कल ॥ 
इत्य्रादिवचनबाघितयुगघमानुसाररणां प्राणिनामनिन्धत्वे, 

घमं चर सत्यं वद्, 
नास्ति सत्यात्परो घमां नाचनास्पातकः परम् । 

स्थितिह् सत्य धममस्य तस्मात्छत्यं न लोपयत् ॥ 
श्व्यादोनि (वाधनिषघाक्षवयाणिश्रुत्तस्मरतिशासखराण्यप्रमाणकृवानि 

स्युरात चत् › न. युगानुरूप स्वस्वलामथ्पमालाच्य मुख्यकद्पभायुक 

स्पेन वा नित्यनेमित्तिकानि कमर।ण्यनुतिषएठतां प्रतिषद्धानिच वजयत 
प्रमादकृतपातकप्रायस्ित्तानि चाचरतामत्यन्ताश्चकानां वानिन्धत्वम् । 
तदन्येषां निन्यत्वपरिति बस्तुस्थितिः। पव सत्यपि वस्तुतो निन्धस्याः 
पि स्वयं दोषान्नाविष्कु्यादिति तेषां निन्दा न कत्तव्येत्यस्याभिप्राय इति 
वुद्पतः- 

कृत यदृब्दाद््मः स्यात्तघ्वतायामरतुश्रयात्। 
द्वापर तु जरपक्षण कलावहनि तद्भवेत् ॥ 

ष।9स० २३ 
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बद्मण्डपुराग-- 
च्रतायामाच्दक्रो घमो दापरे माप्सकः स्म्तः। 

. यथाशक्ति चरन् भाज्ञस्तदह्वा ्राप्नुयात्क्लो ॥ 
विध्णुपुरागे-- 

यत्छत दराभिवर्चस््रतायां हायनेनतु 
_ दापरे सन्तु मासेन चादोराजेण नस्कचलछो ॥ 

स्कृरद्पुराणन कि 
ब्रह्मः छलयुगे देवस्त्रेतायां भगवान् रविः। 
छापर भगवान् विष्णुः कलो देवो महेद्वरः॥ 
छते नारायणः सुक्ष्मः शुदमस्िख्पास्यने । 

. श्रताया यज्ञरूपंण पाञ्चराब्ेण हापरे ॥ 
भ ग्सत 

छतं तरता द्ापवर च कलिरित्यञ्च कदरावः) 
न{नावणाभिघाकारा नानच वाधिनञ्यते ॥ 
छत शूगुद्कश्यतुबाडुजयरिच्छो वल्कलाम्बरः । 

कृष्णााजनापचीती च चिव्रदण्डकमण्डल्दुः ॥ 
मचुष्यास्तु तदा शान्ता स्नकंराः सुहृदः समाः 
यजन्ते तपला देवं शमेन च दमन च ५ 
दखालुवर्णां वेक्ःण्डा वयां योागेइवसेऽमखः । 
ददवरः पुखबाऽसकछः परमात्मेति गीयत ॥ 
तायां रक्तवर्णाऽसौ चलुबाहुखिमेखलः । 
हिरण्यक्ररास्रय्यार्मा स््रक्स््वाद्युपलश्चणः ॥ 
त तदा मनुजा देव सवेदेवमय दरिम्। 
यज्ञन्नि प्विद्यया जय्य घार्मष्ठा ष्ह्यवादङनः॥ 
विष्णुयल्लः पृदिनिगभः सवदव उरख्क्रमः। 
उष्वाकपिज्ञयन्वश्च उरुगाय इतलीयेते ॥ 
द्वापरे भगवान् श्यामः पीतवासा निजायुध्टः। 
आवत्सदीभरङ्धश्य खश्चनेखपल कितः ॥ 
त तथा पुरषं मर्था मह्ाराजाप्खश्चषणम्। 
यजन्ति वेदतन्श्रास्या पर जिक्ञासवो चप! ॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः खड्भुषणाय च । 
प्रद्यस्नायानिरुद्धाय तुभ्य भगवते नमः॥ 
नारायणाय ऋषये पुखषाय महास्मने । 
विदवेदवराय विश्वाय सवभूतात्मने नमः ॥ 
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इति द्वापर उर्वीश स्तुवाम्ति जगदीदवरम् ॥ 
नानातन्त्रविधानन कर।वपि यथा शुणु । 
छृष्णवणान्वित ष्णं साङ्गो पाङ्गस्रपाषदम् ॥ 
यज्ञिः सङ्ीत्तनव्रायेयजान्त हि सुमेघसः। 
पव युगानुख्पण भगवान्युगवर्सिभिः॥ 
मनजुजेरिज्यते रजन् ! श्रयसामीदवरा हरिः 

वेष्णुधर्मोच्तरे-- 
पुष्करं तुते सभ्य त्रेताय। नेमिषं तथा। 
दापरेतु छुसक्चेज् कलो गङ्कां समाश्रयत् \ 

वमद वः--~ 

ते तु सवतीथोनि तरेतायां पुष्कर परम् । 
द्वापरतु कुरक्चेन्न कटो गङ्धए विशिष्यते ॥ 

इति नानायुगधमाः | 
जथ नानायुसवज्यानि । 

तत्र शातातपः 
त्यजदेय तयुगे चतायां च्राममुच्पृजेत् : 
द्वापरे कुखमेक तु कत्तारतु फलो सुगे॥ 
कृत सम्माषणादेन्र रतायां स्पशनन च । 
द्वापरे चान्नमाद्धय कलो पतति कम्मेणा ॥ 

इति नानु मवज्यानि । 

| भव कलियुगघमोः । 
महामारते- ,. [र | 

यस्त्वानमः शावायांत मन््रणानन राङ्कस्म् | 
सषृर्कालं समभ्यचंत्सवेपप्पेः प्रमुच्यते ॥ 
सवोधस्थां गतो वापि युखो वा सवेपातकेः । 
यरस्घोनमः शिषायेति मुच्यततु कटो नरः ॥ 
शस्येनापि नमस्कारः प्रयुक्तः खुपाणय । 
संसारदोषसक्खानामुच्छेदनकरः कलो ॥ 

तया- 
खदा तं यजत यस्तु श्रद्धया मुनिपुङ्गव। । 
लिङ्गऽथ स्थण्डिल व।पि कृतक वधिपूवकम् ॥ 
युगवोषं विनिर्जिलय रुद्रलोकं भ्रमादते। 

लिङ्गपुरग~-- 
कटो र्द्रा महादेवः शङ्करो नीरखलोहतः। 

२५९ 
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ष [ क $ ४७ [त [ (क 

प्रकाराते प्रतिघ्ुथ धममस्य विक्ृतारङूतिः॥ 
येत विप्रस्तु स्रवन्ते येन केनापि शङ्करम् । 
कलिदोषं विनिर्जित्य प्रयान्ति परम्र पदम्॥ 

व्यास 
॥) | ~ आकार ». क, € 

ध्यायन्कृते यजन् यज्ञिख्रतायां द्ापरेऽचयन् । 
यक्षाप्रोति तदाप्नोति करो सद्भूतये कशवम् ॥ 

भागवते-- र . त 
काट सभाजयन्स्यायो गुणज्ञाः सारमभागेनः। 
यत्र सङ्क त्तनेनैव सवः स्वा्थांऽपि कभ्यते ॥ 

सङ्कारैनेन~हदरि सद्म चनन । 

न ह्यतः परमा खामोा देहिना मराम्यतामेह । 
| थता चिन्देत परमां शान्ति नश्यति संखतिः।। 

भ।उनपुराण- ॥ वा । 
मास्त रयस्करं सृणां विस्णोराराधनान्मूुन !। 
युगेऽस्मिस्तामस घोरे यल्लदेवविवर्जित ॥ 
कु ताराधन राजन्कासुदेवे कलो युग। 
यद्यस्य दि भक्त्या ऊत ववह्ातं चप! 
विधानेन फल खेम अराराज्ात्कदटाविति ॥ 

तथा, । क 
कलो कटिमखध्वसं सेपापदर हरिम् । 
येऽचयन्ति नर। निष्य तेऽपि वस्या यथाहिः) 
धर्मोत्कषमतीवानुप्रापमोति पुख्षः कलेः । 
स्वल्पायासेन धसेज्लस्तन तुष्टाऽस्म्यदे कला । 
धन्ये कलो भवेदिप्रा अस्पक्ते शोर्महत्करम् । 

विष्णुपुराण -- 
(न् क ९ [ब (2 (० 

देवताचेद्मपूणोनि नगराणि कलो युगे । 
कन्तम्यानि मरहापाखेः स्वगलोाकममीम्सुमिः ॥ 

कूम्मेपुरागे- [ ॥ . 
गङ्कामेव निषे प्रयागे तु प्विहष्रतः । 
मान्यत्कषियुगद्भूतं मल हन्तुं सुदुष्करम् ॥ 

स्कम्द भविभ्यपुराणयोः 

युक्तिमुक्तिफलप्रे्सुरल्पोपायेन चन्नरः। 
ती्थान्येवाश्रयेद्धिद्वान्कलो गङ्गां विशेषतः॥ 
गङ्गातरवह। काट्यां लिङ्क विद्येद्यरं मम । 

उभ तेमुक्तिवे पृं प्रापे दावानल कलो 
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नारद्यि~ 

कला तत्परमनब्रह्म प्राप्तये सत्वरं नणाम् । 
गङ्गामजनमकवाइुमहापाय महषयः ॥ 

काभिकसदितायम्- 

न भवद्वेदमन्त्राणां संस्षिद्धिः शुद्धि वजित , 
मन्भ्ेधिना न सिद्धयन्ति प्रज्ञाः शुद्धिन्तु दुलेमा॥ 
काटे कल विशषण शुद्ध धस्तु न इद्प्रत। 
कलो युगे हि तमस्ता नष्टधम् भयङ्कर ॥ 
अनवच्छिन्नसन्तानो धमप्रतन्तुहि जाहत्री । 
विना गङ्गां घममयः गतिः स्याच्च कथ कलो) 
शिरसः कत्तनं तस्य प्राणत्यागोऽ$पिवा वरः| 
खम्थस्तु कटो काले गङ्खां यो नाभिगच्छति ॥ 

भवष्यपुरण -- 

कले कल्युषचत्ताना पापद्रव्यरतात्मनम। 
विविहानिक्रियाणां च गतिभङ्गं विना नहि ॥ 
अनाश्रित्य तु गङ्गा हि मुक्तिपिच्छति यः कलो । 
सस्य दष्टुमदोधक्ता जाव्यन्धस्दशस्तु खः: 

तथा कुर द्रथा त्रिद्या चथा यज्ञा चृथ। तपः 
चरथा दानानि तस्येद कलो गङ्घांनयातियः॥ 

हते कलगुगघम।;। 

भथ कलियु गवज्यौनि । 

ब्रह्मपुराण-- 

तथा-- 

कतुः- 

पाधक्राडब्रह्मचयव घारस्ण च कमण्डलट(ः | 

गान्रलन्मावष्तापण्डान्च व्चहा गावस्तथा । 

नराश्वमध मद्य च कल बज्च द्जातामः॥ 

ऊढायाः पुनर्द्वाहं जगाथ गोवघस्तथा । 
कलो पञ्च न कुर्वत घ्रातृज्ायां कमण्डलुम् ॥ 

देरराच्च सुनोत्प्तिदं्ता कन्या न दीयते। 
म यज्ञ गोधः कार्यः कलो च न कमण्डलुः॥ 

शदित्यपुरणे~ 
ध्ापथाः रकन स्वराः खामुद्रेकमुपश्चुतः। 
उपयाचितमादे दाः लम्भवान्त कटो कचित्॥ 



६२ वरात्रच्रोद् चस्य समयप्रकाशे- 

तस्माच्तन्मान्रङामेन कायं यत्तन्न कारयेत् । 
तथा धमेक्षखलमयवक्चादन्यान्यपि कलो वज्यानि । 

विधवायां भरजोत्पत्तो देवरस्य नियोजनम् । 
वालिकश्चतयोन्याश्च वरेणान्यन सङ्गतिः ॥ 
कम्यानामसवणोानां विवःद्श्च द्विजगष्तिभिः। 
आततायद्धिजाश्रधाणां घमयुद्धन दसनम् ॥ 
द्विजस्यान्धौ तु नौयातुः शो्धेतस्या्पि सङ्कटः । 
सज्रदीक्षा च सवषां कमण्डदटुविघा(रणम् ॥ 
महाग्रस्यानगमन गोसंज्ञसिश्च गोसव । 

सोत्रामण्यामपि स्ुराग्रहणस्य च सङ्ुहः ॥ 
आद्चिष्ोन्रहवण्याश्च खेदा रखीद(परिग्रहः। 
वानभ्रस्थाश्नमस्यापि प्रवेश्चा वधिचोादितः ॥ 
चु सस्वाध्यायस्रापेक्षमघसखद्धुमोखनं तथा । 
प्रायश्चत्तविधान च विप्राणां मरणान्तिकम् ॥ 
सखगदाषः स्तेखान्यमदापातकनिष्कलिः । 
वरतित्य।पतभ्यश् पदुषाकरणाक्रिया ॥ 
सोरसेतरेषां तु पुजत्वेन परिग्रहः। 
(१)खवणोनां तथादु्ेः लसर्मः कऋोपघतेरपि ॥ 
अयोनो खङ्कहे इत्ते परित्यागो गुरुख्ियाः । 
परोदेशात्मखन्त्याग उच्छिष्टस्यापि वजनम ॥ 
प्रतिमाम्यचनाथाय खङ्कल्पच्च सघमकः। . 
अआस्थिसञ्यनाद् ष्वमङ्गस्परीनमेव च ॥ 
शामित चव विप्राणां सोमविक्रयणं तथा । 
षड्भक्तानशननान्नहरणं हेनकमणः ॥ 
द्यदेषु दासगोपाखकुरूमि्राघकछ्लीरिणाम् । 
भोज्यान्नता गरहस्थस्य तीथेसवातिदुरतः॥ 
च्िष्यस्य गुरुदारेषु गुखुवदुद्चन्तश्षालिता। 
आपदूकृष्च्विजाग्यूागामदवस्तत्निकता तथा ॥ 
प्रजायतु दिजाग्न्णाणां प्रजारणिपरिग्रहः। 
र {हयणानां भ्रवासत्वं मुखान्मिघमनाक्रिया ॥ 
षरात्कारादिदुष्खीखङग्रहो विधिचादितः। 

( १ ) सवणोन्याञ्ननादुषरिति पाठन्तरं निणयिन्ध्वाद् 
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यतस्तु सवेषणेषु मिक्षाचयं विघानतः। 
नवोदकं दशाहं च दक्षिणा गुख्चोादिता ॥ 
ब्राह्मणादिषु शुदस्य पचनादे क्रियापि च। 

भ्रग्बधिपतंनभनेव ब्रद्धादिमरणं तथा ॥ 
गोठृसिश्िष्टे पयसि शिष्टेराचमनक्रिया 

पितापुत्रविरोघेष्ु साक्षिणां दृण्डकटपनम् ॥ 
यतेः सायंगरहत्व च मुनिभिस्तस्वतत्परेः । 
पतानि छोकगुप्त्य्ं इलरादौ मदात्माभेः ॥ 
निवर्सितानि कमणि व्यवस्थापक बुचेः। 
सम्रयश्चापि साधूनां प्रमाण बेदवद्वेत् ॥ 

पुराणान्तरे 
ऊदायाः पुनसद्वाहं ज्येष्ठांशं गोषधं सथा । 
कलो पञ्च न कुर्वीत श्रातृजायां कमण्डलुम् ॥ 

निगमेऽपि-- 

अक्षता गोप्युश्चैव श्रद्धे मांस तथा मचु। 
देवराश्च सुतोत्पत्तिः करो पञ्च विवजयेत् ॥ 

म्यासः- - 
चत्वायेब्ध सदस्नाणि चत्वायद्द् शतानि च । 
कटेयद्ा गमिष्यन्ति तदा चरतापारग्रहः ॥ 

_ सर्न्यासश्च न कत्तव्यो ब्राह्मणेन विजानत। । 
दबः -~ 

यावद्र्णविभागोऽस्ति यावद्वदः प्रवत्तेते । 
अथिदोत्र च सन्न्यास तावकत्कुयात्कद्धो युग ॥ 

रगान्षिः-- 

अधाघान स्मरत श्रातस्मात्तागन्यास्तु एरथक्छतः। 

सवाघान तयरकयङ्कातः पूचयुगाश्रया ॥ 

इति कलिवञ्यानि 

भय रीक्षाकालः। 

कालोत्तर-- . 

शारदसन्तयोयोगो दक्षाक्रमविधा स्मृतः| 
तयोरसम्भवे वधां विनान्यन्रापि शस्यते ॥ 

शरव्रसन्तयोर्योग इति शरदि वसन्ते चेत्यथेः। तन्न माक्लफलाे 

तु सरदितायम्-- श 
अलिद्धिभूपरेसम्पात्तिमरणं बन्धुनाशनम् । 



२६४ वीरमितादयस्य समयप्रकादो-- 

आयुच्द्धिः ्रजानाशः सम्पत्ती र्नसञ्चयः ॥ 
छ्यु मध्राप्तिः स्थाननाशो मघायेश्च वश्शीङतिः । 
चेत्रादीनां फल श्यं मलमास विवज्जयेत् ॥ 
चरणे तु अन्यथा माख्फलान्युक्तानि । 
पेशाखपृवंज माक्षे मन््ारम्भः सुदुःसहः । 
वेशाखे धनदायी च उ्येषठे मृत्युप्रदो. भवेत् ॥ 
आषाढ पुत्रराभाय भावणे शुभदो मतः। 
भाद्रे चेव क्च(नहानिस्तथालिद्धिः प्रकीत्तिता ॥ 
आ1दवने सवसद्धश्च कात्तिको क्न नसिडदः ' 
ह्ामरृन्मागक्षीषैः स्यात्पीषो दुःलविधायकः ॥ 
माघे मधावधृद्धिश्च फार्गुन सववकष्यता ॥ शति । 

अश्राषादस्य सम्यकफलता पूषेव।कयेऽनिष्टफलदत्वमुक्तमतां 

विकस्पः । 
सिदान्तशेखरे तु विशेषः 

शारस्काठे च वकश्लाख दीोक्ला श्रेष्टफलप्रदा । 
फ।हगुन मागंशीपे च ज्येष्ठे दक्षन्न मध्यमा॥ 
आषा; ध्राषणो माघः कनिष्ठाः साद्धरारताः। 
निन्वितश्चै्रम!सस्तु पोष। माद्रपदस्तथ।॥ 
निन्दितेष्वपि मासेषु दःक्षाक्ता प्रहणे छुमा। 

क[रण-च् 1. ८ "व 

आषाढपृवमरासे च आपाद मगिश्चीषक्र। 
दीक्षां न कारयेद्धामानन्यमासेषु कारयत् ॥ 
श्ुक्लपक्चे श्युमक्चं च श्युमवारतिथो तथा । इति । 

कियाश्ण्डशखरे तु अ ॥ ६ 
न विना पव दीक्षा स्यात् वषाद मधुपाषयोः। 
अन्यत्र तु सदा कायां विद्युद्धौ गुखशिष्ययोः॥ 
वषादवौ हि निमित्तानि प्रशस्तान्युपटक्ष्य वे । 

हति घषदिनिषिद्धकाटेषपि श्ुमशङ्कनाशपलम्मे सति दक्षा 
कार्यर्याह देमद्रिः। 
भगस्ति॒हितायाम्-- ध . „ 

श्ुशट पक्षेऽथ कष्ण व दक्षा सवस्ठुलावहा । इते । 

कालोत्तरे षिशेषः। 
[^ थे | 4 क~ ० 
दीक्चारम्मः भ्रकत्त्या भूतिकामेः सित तथा| 
मुक्तिक मिः ष्णपक्ष इति । 



ल. 6 ® 09 क (~ प्रकाणक्कालनिणये दीक्षाकालनिणेयः;। २५४७ 

हिताया तु- 

पूणम पञ्चमी चेव द्वितीया सप्तमी तथ। | 
बरयद्रया च दश्यमा प्रशस्ताः सवक्राप्रद्ाः॥ हात । 

अन्यत्रापि-- 

रष्णा्टम्या चतुहहयां पञ्चपवदिनेऽथवः । इति, 
मन्त्रसारसङ्कदे- 

हितीया पञ्चमी सेव षष्टी चापि विज्ञेषतः; 
दाद्श्यामपि कत्तव्य उयोद्श्यामथपिवा॥ इति। 

मन्त्ररत्नावल्यामपि - 
चतुथा नवमी षष्ठटामषमीं च चतरशीम् ) 

पणिमासा विना चषा हता मुक्ता मुमुष्चुभिः॥ 
हेमाद्रौ स्मत्यन्तेर- 

सप्तम्या च नवम्यां च पकादर्यामथपिवा। 

दश्लम्यां च चयाद्दयां दीक्षाकम प्रहास्यते ॥ 
क्वचत्त योद् दयाममावास्यानिति पाड 

सतन्दुक्ञगुरूणां तु परीक्षेत गुणागुणैः ॥ 
गुणयुक्ता तु सद्घाष्या गुणर्हीनां तु वजजयेत्। हति । 

शुकः । तेन्वुवः। पषां गुणागुण तिगिवारस्मोागज्तेः उदिता 

स्तामतव॒क्रातिचारुरूपद्वाश्तारम्े कन्द्रत्रिकोणवडषएटमान्त्यस्थितिङूधे 
गुणागुणेः। 

कालोत्तर- 
चतुथ्यामथवाषम्यां चतुद्भ्यां तथंवन् । 
प्णमायां प्रकर्तव्यं भूतिकामः सत सद्ा ॥ 
मुक्तिकामः कप्ण पक्षे या्कञ्ित्कम चाचरेत । 
विनच्छिद्वाणि मुकस्वाध यश्चान्यास्तिथयःस्म्नताः॥ दति ¦ 

तत्वघ्ागरबदितायां विक्िषः । 
तां तां तिथ समालोच्य नद्धक्तांस्तन्न दीक्षयन् । 

हनरं उवाच । 
कस्य का ताथरार्ण्रा समासाष्द् नारद् !। 

रद उवाच \ 
ब्रह्मणः पोणम।स्युक्ता दादरी चक्रधारिणः। 
चतुदशी क्िवस्याक्ता षाचः भोक्ता जयाद्शी॥ 
द्वितीया च भियः पोक्ता पावत्यास्तु तृतीयिका, 
निर्या मामषु पावत्या अष्टमी च चतुदेश्षी ॥ 

छा० ख ० ३३ 



५ 

२५८ वारमिन्रादयस्य समयप्रकाक्ञे-~ 

चतुथ गणनाथस्य भानोः प्रोक्ता तु सप्तमी । 
एवं मुख्यस्तु तिथयः सुरेन्द्रं ! परिभाषिताः॥ श्ति। 

र्नावल्याम्- 

आदित्य मङ्गल व्यक्ष्त्वा वारस्तु भूतये । इति । 
संहितायां तु- 

रवो गरो सिते सोमे कत्तव्य वुधशुक्रयोः । इति । 
सतन्श्ुक्कपक्त इत्यथः । 

पृदितायाम्- 
भदिविनीरोदहिणीस्वा{तिविक्ञाःस।रस्तभघु च । 
ज्येष्टत्तरात्रयष्चेव कुचान्मन्बाभेषेचनम् ॥ 

रर्नाबरयम्~ 
व्रोण्युत्तरापि रोहिण्यः पुष्यकं सुरशीषंकम् | 
हस्तः स्वात्तिरनुराघा मघा मूच रवेती। 

` अभिजित् श्रवमं चति शिवयोगे चतुर ॥ 
कर्म- त ९ 4 | व 

पोष्णं रोदहिण्यथादित्य श्रदण चाश्विनी तथा| 
सावित्र त्वाषटतायव्यभेन्दर् नैक्रलमव च ॥ 
तिष्यं तरिसत्तराद्रा च सोम्द रोष्यान्नजन्मभम् | 
नक्षत्राणि प्रशस्तानि दीक्षाकमाण सुत्रन ! ॥ हति । 

पष्णर=रेवती । सदि्यरपुनवसुः । साव्ित्र-हस्तः । त्टू-चिश्रा । वाय. 
व्य=स्वातिः । एगदं-ज्येषठा । नत मुरम्। सेम्य॑=म्रगशी धकम् । रिष्यत्रिजन्म 
ग=शिष्यज्न्मनक्षत्रदशमेकोनर्विरातेनक्ष्चम् ) 

सन्यत्रापि- 12 
उत्तरात्रयरोषिण्यो रवतीपुष्यतवासक्म् ; 
धनिषठावायुसित्राचिप््ं त्वार च नक्रनम् ॥ 
देक्षेवस्णवदस्ताश्च दौक्षायां तु ध्चुभावदहाः। ¶ति। 

योगा अप्युक्ता रलावल्याम्-- 
योगाश्च प्रीतिरायुष्प्रान्लोभाग्यः शासनः स्मृतः। 
सुकमा च धतिद्द्धिधघवः पसद्धश्च हषणः॥ 
वसेयांश्च श्ञिवः सिद्धा ब्रह्मा पन्द्रश्च शडक्ष। 
निन्यानि तानि सचाणे प्रशस्तानि िमुक्तय ॥ 
प्रतिपत्पूवाषादा च पञ्चमी कत्तिका तथा । 
पूषाभाद्रपद। ष्ठी दशमी साहिणीतथा॥ 
दाद्श्यां सवनक्षत्रमयम्णा च अरयोदश्ची। 



प्रकीणककालनिणये दीन्षाकालनिणंयः। २५९ 

नक्षत्रयोगा शस्यते देवानामपि नाज्ञदाः॥ 
| शक्ुन्यादीनि तिष्ठ च विशषण विवज्ञयत् । हति । 

कारण 

राश्यश्च चराः श्रष्ठा मध्यमशश्योभयोः स्मृताः 
स्थिरश्च नेधनस्थाने ग्रहाः सर्व विवर्जिताः 
आचायशिष्ययारान॒क्ूद्य शुभप्रदं भवेत् ॥ 

कियाकाण्डकलेखरे- 
रादयादिवगसड्ुद्धिटतने चन्द्राकयोरपि । 
बट गाचरासद्धश्च ज्पाततशशास् प्रतयतम। 

लग्नदोषा व्रहदाषाः सवं नदर्वन्ति ३ युभे। 
टग्नस्थे भागेवे प्रादे कन्द्रस्थे वा ब्रृदस्पतो॥ 
इत्यादिनिपुण वीक्ष्य दीक्षां कुर्बात देशिकः । 
मोमुक्षवीं भत्ययतु न कालनियमः स्म्रनः॥ इति। 
मन्त्रवणषघु सिद्धाणान्षुसिद्धान्मेखयद् बुधः 
वेरिवणानुदासीनान् गुणयेदशभिः प्रथक् ॥ 
सिद्धराशो हरेद्धाग वसुभमानुभिः स्वरः | 
जिघा स्थाप्थाज्यः शषा यामसङ्ख्वादिता हि सा॥ 

रिपुराशिगतः शषो मासोऽसो पारेकरात्ततः। 
दरेत्पञथ्चदशेमांग तिथिज्ञानाय केवलम् ॥ 
मकि तास्मन तथा याम कुर्वन प्रहण मनोः । 
ज्योतिःशास्तरसुनि्ति टग्न वा दीक्षिता भवेत् ॥ ६ति । 

एतदुक्तं भवति.। देयमन्जरवणान् कोछठचक्र चतुष्कोष्ठातमकमेकको- 
छमङ्गीकृत्य सद्धकस्ाप्यसुसिद्धवैरिभेदेन पृथकर्ष्टव्य तन्मध्य किद्धसु. 
सिद्धवर्णानेकीङृत्य साध्यवेरिवर्णन् परत्यक दशभिगगापेव्वा सवैमे. 
कीङताङन् पृथक् स्थानत्रये संस्थाप्य प्रथममष्टामहरेत् । अवरिष्ट 
ङ्खमो यामः। पवं भानुपिरहनेऽवसिषङूलमो माषः । पञ्चक धभिहते 
शेषाङ्स्षमा तिथि । तत्र तास्मन् मास शुक्टपक् तास्मन् हिनत 

स्मिन् प्रहरे मन्धमुपदेशेत् । मुमुक्दक्षायां कृस्णपक्न हते वशेषः । 
रत्नावहयाम्-- 

निन्धानि तान वाणि प्रत्रास्तानि विमुक्तये । 
सदहितायाम्-- 

पञ्चङ्श्युद्धद्क्सर स्वादय तिथवारयाः। 

गुखदयुक्रोदये श्ुद्धलम्न द्वादशयाधेत॥ 
प्रबद्ध बलसंयुक्ते शुक्र देवगुरो तथा । 



२६० वीरमिच्रादयस्य समयप्रकाक्े- 

द्युभ वव्ध्रसमायोगे ञ्युभवगे श्ुभादये ॥ 
दस्यादौ सवमन्जाणां सङ्दः स्घ॑सौख्यङ़ृत् । इति । 

तथन्यित्र-- 2 न 1.6 

शिप्यान्निजन्पांदे वस सद्क्रार्तिषिषुषेऽयने। 
अन्येषु पुण्ययोगेषु प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः; ॥ 
शिष्यानुकरूले कारे वादेदद्ुद्धिः श्युभावदा । इति। 

महाकाविल्प्रतरे-- , _ _ «^. 
पवं नक्षश्रतिथ्यादो फरणे योगवासरे । 
मन्त्राप्देशो गुरुणा सायनं च श्ुमावहम् ॥ इति । 

गुरणा करतष्य दति रोषः ¦! वाधनं=-छाधनारम्म स्यथः । काय्य. 
मिति शेषः। 

भथ पू कदाक्लाकाकापवरादः । 
अगह्तिखषिताथाम्-- तका 

सूयेग्रहणक्राे लु नास्यरदेन्वापित भवत् | 
सूवेन्रहणक्राटन न समोऽन्योऽस्ति कश्चन ॥ 
त्र यद्य्छृत स्वमनन्तफरद् भवेत् । इति । 
न मासतिथिवासादेशा धनं सुख्यपवणि । 
ददाती गृहीत यत् तस्मिन्करे गुरोेषु ॥ 
लिद्धिभेवति मन्त्रस्य बिन(याद्ेन वेगतः) 
कन्तेव्य सवयत्नेन मन्त्राक्तद्धिमभीप्सुमिः ॥ दति । 

तसमन्काङे यदु गुरोग्रहीतं तत् टृषु षष्टं ददातीति सम्बन्धः ¦ 
भन्यान्तरे-- _  „_ र 

स्तथंऽकंषधुप्रासे तन्तुद्रामनपवणोः. 
_ मन्दाक्षं प्रकुवाणो मासक्लादीन् न साधयेत् ॥ 

कालन्तरे~-. व ति 
दुीक्षायामभिषके च तथा मन्श्रपरिप्रहे। 
त्रतम्रहणमोक्षे च द्रव्यारम्भणकममेणि ॥ 
क।त्तिक्षयां चेव भेरास्यां स्वमानोरपि ददान । 
चन्द्रसूर्या परगेषु षडशीतिमुलेषु च ॥ 
प्रहनक्षत्रयोमेषु विषुवेषूत्सवेषु च । 
अयनेषु च सर्घ॑षु योगः सवषाथेलिद्धिदः ॥ 

करियाकण्डराख्र- 
प्रलिद्धास्तिथयो राडुदशेनं गुखपे च । 
क [ कु, ५ [1 € ^~ ॐ द् 

पविषकातथिश्चापि दक्षाकम्माद्ठधा पय ॥ इति । 

प्रहिद्धाः=-समनन्तरोक्तास्तिथयः । 
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सेद्ान्तश्ेखरे-- 
विषुवेऽप्ययनदन्दे आषाख्यां दमनोत्सदे | 
दक्षा कार्या तु कालेषु पवित्रारोपकमणि ॥ इति । 

भन्यत्नपि- 
पण्यतीयं कुरक्षेत्र देक्षापीटकच्तुष्टये। 
प्रयागे भ्रीगिरो कायां कालाकालौ न शोधयेत् ॥ 

देवापीठचतुश्यम्-उङ्ीयानृजाङन्धर पूणागिरिकामरूपास्यम् । प्रीणिरौ= 
प्रापवते इति केचित् । 
अन्यत्रापि- 

शशिदिनकरयोच्रहणे जन्मनि शिष्यस्य मक्षरसङ्क्रान्तो । 
करुणाख्रमधे च गुरोनेक्षश्नादीष्यते न दीक्षायाम् ॥ इति । 

तश्वसागरसदित।यम्- 

तिथ विनापि दक्षायां वि्चिष्टठाकसरं श्णु) 
दुभ सद गुरूणां हि सङृस्सङ्ग उपाश्थते ५ 
तद्नुञ्चाय दाततम्या स दीक्षावसरो महान् । 
प्रामेवा यदि वारण्ये क्षेत्रे वा दिवसे निरि॥ 
सगच्छति गुरुदंवाद्यदा दक्षा तदा भषेत् । 
यदेवेच्छा तद् दीक्षा गुरोराक्नायुरूपतः॥ 
न तिथिने जट दमो न स्नानं न जपक्रिया। 
दश्चायाः कारणं किन्तु स्वेच्छावाते हि सद्गुरौ ॥ 

ह् कचित् चन्द्रग्रहे दीक्षान काय्य जडत्त नदा म्याविदयाहुः। 
ते तु “खत्तीथेऽकावधुग्रास'' “चन्द्रसूय्याप्ररभपु चः ““शयाद्चादिवाक 
त्योग्रहणे' “राहुदशन गुखषध चः" हत्याद्न्रहुमुनेवचनावराधात् अ 

नाक्रणीया इति । विष्णुदीक्षायां विराषः-- 
प्रत्र, 

द्वादश्यां शङ्ख पक्षस्य सूयसङ्क्रमण तथा । 
दद्यां इस्णपक्चस्य पोणेनाम्यां सुने$थवा ॥ 

अमाचास्वामपि तथा काटमुदेदय देशिक्ः। 
नवेकदित्यहःपूवैम्थिवासनमारमत्॥ 

पर्व न्त्)सागरयहितायामपि- 
ब्रह्मणः पौणेमास्युक्ता ददश चक्रधार्णः। 

पन्च प्रहणादिकारेषु उक्तमसद्युक्कद्वाददयादिषु विष्णुदाक्षा का 
॥) (४ 

गबा इते। शि 
६ति दष्षाक्राराः। 
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अथ विष्मोनामकोत्तनद्ालः। 

विष्णुधमतर-- 
अथ सषघाण नामानि सवकाय दरजपव् । 

तथा- 
चक्रिणं दखिन चव शाङ्घिण खङ्धिन तथा| 
मोक्षार्थी प्रव्लय् राजन् | दिक्च प्रास्णदेषु स्मरन् ॥ 
अजितं चच्युनं चेव स्स सर्बश्वर परथुम् । 
खस्मरेत्पुरुषं भक्तया व्यवहारेषु सवेदा ॥ 
करू वराद मत्स्यं चा जटप्रतरणे स्मरेत्। 
भ्र'जिष्णुमाग्निजनन जपेन्नाम स्वतन्द्रितः॥ 
खट(मएभमुख। गच्छन्सस्मरदपराजेतम । 
केशवं पुण्डरीकाक्ष पष्कराक्त तथा जपेत् ॥ 
नेजवाधास्ु सवासु हवाक्रस नय॑व च । 
अच्युत चास्तं चावि जपदोषधक्मणि॥ 
गरुडध्वजानुस्मरणादावर मुच्यत नरः। 
ञ्वरद्।षरिरोरोगाविघदीय भङशाम्यति ¦ 
प्रहनक्षत्रपीडाद्ु देववाघारवीयु च ॥ 
वुस्युर्धारनिराधेषु न्याघ्रक्लहादिसङ्कुरे । 
अन्धकारे तथा तान्र नारासहेति'कीसयत् ॥ 
नारायण श्ाङ्गघर श्रोाघर गजन्माक्षणम | 

वामनं खङ्िनं चेव दुःस्वप्तेषु च संस्मरेत् ॥ 
अथचिदाद समुत्पन्न सस्मरेज्जखशश्ायिनम् । 
ब्रलभद्रं तु युद्धार्थं कृष्यारम्भे दखायुघम् ॥ 
उत्तारणं वाणिज्यया श्रील्लमम्युदय नुप ।। 
मङ्गस्य मङ्ग विष्णु माह्गस्यपु च कीत्तेयेत् ॥ 
अन्निष्वार्तष्वश्ेचषु विज्ञोकेति तथा जरेत । 
उचिष्ठन्क)ो त्ये द्धिष्णु प्रसत्त माघव नरः ॥ 
भोजने चव गोाषिन्दं सवेन्र मधुघूदनम् । 
नारायण सवका क्ुततभ्रस्खखितादिपु ॥ 
ध्याने देवार्चने होमे प्रणिपात प्रदक्षिणे ॥ 
कीस्तयेद्धासदेवं च अनुक्तेष्पि यादवम् । 
कायौरम्मे तथा राजन् ! यथेष्ट नाम क।त्तयेत् ॥ 
सवाणि नमानि ह तस्य राजन् | 

स्वायेसिद्धे दि भवन्ति पुखः । 
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तस्प्र्यथेष्ट खलु देवनाम 
स्वषु कार्येषु जपेच्च भक्त्या ॥ 

इति विष्णोनामकीत्तनकाल; । 
भथाघानक्ालः | 

तत्र श्रुतिः- 
जातपुत्रः ृष्णकेशो।ऽसमरीनादधीतति । 
पठवच्च वयावस््।शेषापलक्षणम् , 

तामाक्ञेषमाश्षाखे तं तवे ज्योतिष्मतीमिति नृयाद्यद्यस्य पुत्रो जातः 
स्यात् । 

श्टयादिषु यद्यपवन्धदश्चनादजासपुत्रस्याप्याध्रानपूचत्वात् । प्रव च 
खपलक्ष्यवयोवस्थाविशषणीभूतवयस्र आधानकालत्व सूचित मवति। 
काटान्तरमाह- 

बोधायनः, विवाहा व्याख्यालाभ्तरारन्याघयस्य कालो यथाश्नद्धमत 
ऊ जोवति पितयैश्चानादधीताति बौधायनः) जीवादिमृने षा जाया 
मवाप्य दशमेऽहन्यम्िमाद घीतेनि शालाः । 

ज्ञाय।मवाप्येव्युक्तया विष।हस्य सखावकालिकत्न दे क्षिणायनेऽप 
वण्यपीत्युक्तं भवात । जीवनि पितरीति पशि चोपास्नं घारयनो 
न प्रत्यवाय दस्युक्तं वोधायननेव--"्न दुघ्राह्यणा भवन्यौपासनं धारय. 
माणः हत। * 

पष तचरवाणकसाध्रारणः कालाड्व्युना वणावक्चपुरष्कारण ऋताव 

शषा विविच्यन्ते । 
तत्र श्रतिः-वखन्ते ब्राह्मण प्द्रीनादभ्रोन, श्रीष्पर राजन्यः, शरदि 

वेदयो, वषोसु रथक्र(र इति । 
रथकरो न “माहिष्येण करण्यां नु ग्थक्ागः प्रजायत इति यक्ष्व 

त्वयोक्तो जाति विशेष") किन्तु सोध्रन्वनापरप्यायः। 
भापस्तम्बस्तु- वसन्ता! ब्राह्मणस्य प्राप्मा राजन्यस्य हेमन्ताषा 

दारदैशयस्य वषर्; रथकारस्य । ये त्रयाणां व्रणानामनत्कम कुयुस्तेषा- 
मेष कालः । शिश्चिरः सावर्वाणकर हति । 

ये त्रयाणां वणीनामिति। ये व्राह्मणक्षात्रेयवेदयाः पनधां त्रसणां वर्णानां 

मध्ये एतत्कम्म रथकर्म कु्युस्तप्रामेष काल श्नि, पव च स्थकारोन 
जातिविशशिषः किन्त तचैवर्णिक पठानि । कालान्तरमाह- 
बाधायनः--यदरेवेन श्रद्धापरनमदथादधघीन सवास्यद्धिः नदेतदरासैस्या. 

तिवेल वा भ्रद्धायुक्तस्येति । 
भाच्न्ध्याधितः । अतिवेर श्रद्धायुक्ताऽतिशयन श्रद्धावान् 
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भथ कामनाविशेषण ऋतव उक्ताः । 
कात्यायनेन - वसन्ता ब्राह्मणब्रह्मवचस कामयोः ग्रीष्मः क्षत्रियश्री- 

क।मयोः वषा! प्रजापदुका मदयर थर तामिति । 
पतेन ब्राह्मणक्षज्रयवेदयानां कास्य अन्येऽपि कारा शति सिख 

म् । वसतन्तादयो द्विविधाः । सोरचान्द्रमदेन ऋतुषिवेचने उक्ताः! सौरा 
अपि मौनमेषौ मेषव्रषो बेदयादिभिदेन द्विविधा ह्यपि चोक्तम् । पवं च 
चेत्रवरैशाखज्येठास्तथा पृवोँदाहताष्“शिशिरः साववर्णिक'' द्यतस्मा- 
न्माघफ।ल्गुनो च मिचित्वा पश्च मासा ब्रह्मणस्थाघानकाङ हति 
सिद्धम् । पतन्मुलिकेव माघादिपञ्जम।सः वसन्त इति या्िकप्रसि 
द्विरिनि। ध 

अथ तिथयः । 

तत्रापत्तम्बः-अमावास्यायां पाणमास्यां वा आघय दति, 
तथा फल्गुनीपूणमास आद धतिल्युकस्वा दह पुरेकाहे वेति । 
द्यहे दिनद्वये, पुरा पृवमक्राद पकदिनपृक्षमिव्यथः। पव च द्यहे. 

तिपक्नि च्रोष्दयाम । पकाटतिपक्ष स्तदहयामतधीनेत्यशः 
बोधायनस्तु-या वशाख्याः पोणमास्या उपरिष्टादमावास्या मयति 

सा सङ्ृससवत्सरस्य रोहिण्या सम्पद्यत तस्यामादधीनेति । 
भद्वलयनः-वस्तन्त पवेणि अदधीतति । . 
सत्याषादत्तु-आद्धीनेव्युपकम्य--मामावास्वायां पोणमास्यामापू 

य्यमाणपक्षे वा पुण्ये नक्षत्रेऽत्र यच्रीणे निपतन्ति तत्समूहम् | भिप्रति. 
षेधे ऋतुनक्षत्रं बलीय ्ति। | 

पुण्यनक्षत्राणि तु छृत्तिकादिचतुदैशनक्षश्राणि "कृत्तिकाः प्रथमः? 
इत्यादि शरुते; । वाजसनयन तु नक्षत्रनिन्डापूषवकमुक्तमू-अमवास्यायाम- 
परीनादधीतेति? तेन पव।भ्याहेनमिति । 

भथ नक्षत्रानि । 
तत्र कात्यायनः - रत्तिक।रोहिणीश्गशिरःफल्गुनीषु हस्तो लाम 

कामस्य चित्रा चेति। 
बोधायनः--ङृत्तिकासु रोहिण्यां पुनव सखुफल्गुन्योश्चित्राय। मिति । 
आश्वसयनः-अग्न्याधेयं छात्तकासु रोदिण्यां सुगशिरात्ति फल्गुनीषु 

विशाखयोरु्तरयोः प्रौष्ठ पदयोरेतषामेकरिमन् कस्मिंश । 
भापस्तम्बस्तु-कततिकासु ब्राह्मण आदर्घान मुख्यो ब्रह्मवर्चसी म 

वति । गृहस्तस्याच्चिदाहको मवति । राहिण्यामाधाय सर्वान् रोहान् 
रोहति । मृगज्ीषं ब्रह्मवचसकामो यक्षक्रामो वा यः वुरामद्रः सन्पाः 
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पायान् स्यात्स पुनवेस्वोराद धीत । पृन्वयोः फद्गुन्योर्यः कामयेत, दा 
नकामा म प्रज्ञाः स्युरिति । उत्तरयोयैः कामयत फरदः स्यादिति । 
पतदेव विपरीततमथापर पूवयोराधाय पापीयान् मवति उत्तर्यो्ष- 
श।यान् हस्तं यः कामयत प्रमे दयितेति चिज्रायां राजन्यो भरातभ्य. 
पान. विशाखयोः प्रजाकामोऽनुराधे इद्धिकामः उत्तरेषु प्रौष्टपदेषु 
प्रतिष्ठाकामः स्वाभि नित्यवदेके समामनानित । 

अस्यार्थः । मुरूवः्ेष्ठः"। सर्वान् रोहान् गजादान् रोहति आरोहति । 
पुरामद्ः=पूषेभाग्यवान् । पापोयान् द् रि द्रुः । दानकामादानेरक्रावत्यः । एतदेव 

विपरोतामति । पृ्वाफद्गुनीफलमुत्तराफस्गुनीष्र, उत्तराफदगुनीफल १ 
वाफत्गुनाीखस्यथः । अत्र अकाम्यपरानमपि अनिष्ट फटं मव्रति वस्तु 
सामथ्यात् ध्या ्राह्यणायावगुर्त् शतवत् । 
गगसाहतायाम्- 

पुष्धाग्रयन्यु तराादृध्यपाष्णञ्यच्राचत्राक्राददवत्यमषु ॥ 

कुःयु व्रह्थाघानमाद्य वसन्तग्रोर्मोष्मान्तेष्वेव विगप्रादिवणाः ॥ 
पष्णं=रेवनी । कःल्त्रह्मा तदषस्या राहणौ । भायनप्रथमाध्रानम् । 

अत्राद्रमिन्युपादानात् पुनगधानादा न कनुनक्षत्रादिनियमः। अपूर्व 
पि सामपृवाधान न कऋतुनक्षजादर दरगु्तम्- आपस्तम्बेन 

साम्रन यक्ष्यमाण नन सृक्षन्न नक्षत्रमिति। 
यः सथक्रमभ्याऽयदोतदसपृणमासादिभ्यः पूव लामम्रव कन्त 

मिख्छनि स ऋतु नक्लत्र च न गुैत=नगदियन। प्रव तु अपेक्षदेव तथाच- 
धृतस्वमिः-घखोमाधानप्रकदीश्ता पश्च पचण्येव नकाददयादिषु सामा 

ध्नस्थ पवायक्षणादिनि । खरदत्तन तु नक्षत्रग्रहणं प्रदशना्थमितिन प 

वादर इति उक्तम ¦ अत्रद विचाय्यत। किमनेन सामकाखमात्रवाध 
उताधानमान्रकरालनाघ उक्त हलि । नाद्यः, प्रकरणादाधानक्राटमात्रचा 
धो गुक्ता न सोमस्य तम्याध्रृतव्वत् । किञ्चि नदि सोम भ।पस्तम्बन 
नक्त्राण्युक्तानि यन कथञ्िदुवुद्धिस्थतामात्रण व्राध्र उच्येतेति।न 
द्विनीयः। एव सति अत्र वाक्ये व्राह्मणं प्रति कत्वनाद्रकथनमनर्धं 

स्यात् , सामक्रारत्वनाधानऽपि वखन्तस्यावजर्नायत्वात् । नच वस 

नतस्तदार्नी सापाङ्गमव नाघानाङ्गमिति वाच्यम्) तस्य साघारणराव्। 
कालस्य हि अधिकर्णत्वनवोपक्रारकर्वम् । खानि च तस्मिन् श्यना 
त्वमिति । कश्च उत्कर्षादब्ाह्यणस्य सोमः स्यादिव्यन्वरागार्भेण्य- 
धकरण “सोम यक्षयप्राण" इत्यत्र दशपूणमासोत्तरक्ालत।रूपः सोप. 
काल आधानसरोचयोरेकं!ह खम्बन्येन बाध्यत इत्युक्तम् । तत्तद्यन्याये 

श्वीण स ३१ 
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नात्रापि वक्लन्तानद्रेण कालान्तरे समाधाने क्रियमाणे सोमराधानयोरे. 
कादलम्बन्धाये सोमस्याप्युतुर्बाध्यत पव तस्मान्न सोमकालमात्रस्य 
न वाघानक्ालमात्रस्य षाधः अतो वचनमनथेकमिति । भत्र वदामः. 

सस्य, नेकमा्रकालवाघ ईति, किन्तु सोमाधानयेोद्वयोरपि कालोवा 
ध्यते । सत्र परं वसन्त उमयाङ्गभूतो वाध्यते । नक्षत्रं तु आधानाङ्गभू. 
वमेषेति । अत पव “यद्वन यज्ञ उपनमेश्थद्घ्तीत"" इति भारदजनन 

क्षश्राध्नादर उक्तो यक्ष्यमाणस्वाभिस्तन्धिमत इति न किञ्चिदनुपपन्नम् । 
खत्तरायण सवमाघानक्षाल द्युक्तपाचार्य्यैरिस्युक्त बोधायनमाप्ये केरवस्व। 
मना। यद्याप उ्यातिःशान्न खब्राद्यक्तमाधान, तथापि वदुपादेयप्रव तस्य 
स्मासत्विऽपि आधानपुरष्कारेणेव विहितध्वादनन्यथासिदस्वेनावक्य' 
मुपसखंहसष्यत्धाव् । अपर तु स्मात्तत्वनास्य स्मात्ताघान पवापसदास 
न भोताधान इति वदन्ति । एतञ्च मलमासादिषु तथा गुरुशुक्रमोद्या 
गदषु न कायवम् । 

ईष्याधमनक्राटः । 

अथ निरूढपल्युबन्धरालः । 
तत्र याक्षवत्कयः-( भ. १ श्लो. १२५) 

प्रतिसंवत्सरं सोमः पश्यः प्रत्ययनं तथा । 
क्तम्याग्रयणष्टश्च चातुमास्यानि चेव हि ॥ हति । 

अयनम् अयन प्रतीति प्रस्ययन प्रातिदाक्षणायन प्र्युत्तरायण 
चत्यर्थः । अश्रायनस्य सम्पणसाघारणतव ऽपि अयनाद्यदिन पव काय 
म् । “अआक्खास्मुषर अद्ञात्तमुख इत्या पस्तम्वस्मरणात् । भ्रातः । उत्तराव 

छमकरादक्षिणावधषा ककारसुयस्य परान्रात्तस्तस्य मुखलमाच दिना 
त्यथः । निरूढ पश्ुबन्धमुपक्रम्य काठान्तरमाद- 

धपस्तम्बः--सवत्सर सवत्सरे यज्ञत षट्सु षटू वा मासेाष्वि- 
स्थक । ऋतुव्य्र स्तो सुयधसर वति । 

सवसरे पृण एति हषः तन वष्रान्तर आधानदिवस इत्यथ इर्ये. 
के माष्यकृतः । काचक “उपपदविभक्तेः कारकविमाक्तबरोयसी"' इत्य. 
नु शासनात् संवर्सरस्यवाधिकरणत्वे तञ्च च कदेत्यपेष्षिते कतुभ्या- 
बरत्तावत्यकः सुषयष्ल इत्यपर इति काल्यम् । शआवुष्यादृत्त=सवत्सर- 
मध्य याह्मिन् कस्माश्चत् कऋतुभ्याचुत्तादेन शत्यथः। सुयवस~सुष्टुय 
घसमज्ञुन तृणं यस्मिन् वषारस्विस्यथः । भाष्यकारमते ऋतुऽ्याब्ृत्ता धरति. 
ऋतुष्याश वेव सवर्सरः षट् इति पक्नान्वरं सुयवख इति च पक्षान्तर 
स्वतन्त्रमरव संवतसरपक्षादप्त । षरूखु षटसु मासेषु हति च पक्षा 
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न्तरम् । षण्मास श्त्यप्याधानप्रभतिषण्मासपृत्तं बोध्यमिति भष्यहृतः। 
कषांचिन्मते तु षण्मासे ¶्व्येतत्पक्षे आड्ृत्तिमुख इति योजयन्ति । 
प च भाष्यकारमते प्रतिसंवकछ्लरमाधनदिन ह्येकः पक्षः, अधनः 
दिनात् षरस्यु षटसु मासेष्विति द्वितीयः, संचत्सरमध्ये प्रातिकतुभ्या 
वृत्ताविति तृतीयः, संवत्लरमध्ये वषाकाल पषेति चतुथः । अश्रत्ति. 
मुख इति पञ्च कालाः । कुषाचिन्भ्रते तु सवर्सरे संवत्सरे ९ति पक्ष 
यस्मिन् कास्मिञ्िदुतवकः , सखुयवस वेत्यपरः, षटूसु षटूखु माक्ष 
इति पक्षे च आश्त्तिमुख दति तृतीय हति । अत्र च प्रतिनियतदिनपक्ष 
न पवेनियमः । पक्चान्तर तश्नियम् पव यदि स्ताततिवचनात् । 

कात्यायनोऽपि काटद्वयमाह- पर्या संवत्सर शक्वत्छरे प्राचरपरि 
आ बर्तिमुखयोर्ति । 

क।छान्तरमाह बौधायनः-पड्युवन्धन यजेतेव्युपक्रम्य आमावास्येन 
व। दविषष्टरा नक्षत्रे वेति । 

भमावास्येन हविषेष्रवेति यजनीयमहः । अपरे तु श्ुक्टपक्षः सम्पू. 
ण हति आहुः । नक्षत्रे=कृत्तिक्ाः प्रथम विशाख। उत्तममिति तेत्तिरीथशा. 
खाक चतुद शपुण्यनक्षत्रष्वित्यथः। अथवा न क्षीयत चन्द्रमा अस्मि 
जिति नक्षत्र पौ्शमाक्तीत्यथं इति । एतन्मते पौणमास्यां दक्षपौणमा- 
सश्रयोगारम्भात्पौभमसीमारम्य दश्चपर्यन्तं न क्मान्तरारम्भः, नक. 

मचति कमान्तरारम्भ दति नियमात् । मष्यश्नरस्ु ततो सानीजान 
प्युना संवत्सरोऽतीयादित्यथवादान्तगतव।क्यपयारोचनया बाधा 
नादेषस्तात्सवत्सर मध्य यांस्मन् कास्माश्चत्पवेणि प्द्युः काय इत 
षष्ठं काटमाद् । पष च पशचर्निस्यः “संवत्सरे संवरसर" इति प्रत्ययन ` 
मिति च वप्सरान्नवणात् , एतद्करणे मन्वाद्यक्तप्रायशित्तस्य वक्ष्यमा: 
णत्व(च्च । , 

हति पड्युश्लः। 

भध चातुमास्यानां ऋलो निर्णीयते | 

तत्र चातुर्मास्यानि कैभ्यानीत्युक्तं य्ञवकयेन--चातुमास्यानि 
चेव हीति, . वि 

कत्तेष्यानीत्यनुषङ्कः । तत्र चातुमास्वपदं वैदवदेववदणव्रघास- 
साकमेधश्चुनासीरीययागखमुदायनापधघेय राजघुयवत् । तानि च याव. 
ज्ीविकथरयोगवन्ति, सवत्सरप्रयोगवन्ति, ददशादप्रयागवन्ति चति 
त्रिविधानि । प्रथोगपयोप्तक्ाकपरिसलमाप्यान्यपि कचिग्मन्यम्ते । तत्र सं. 
वरसरधयोगवन्ध्य पि दिविधानि, ऋतु याजिकद्पेन चातुमोस्ययाजिकस्पे. 



२७६ वीरमिन्रादयरय समयप्रकाश- 

न चति । पतेषा प्रयोगाणां मेदे च परमाण वक्ष्यमाणतत्तत्काख्विधित' 
एवावलेयम् । तत्र सवषां प्रयोगाणां दश्ैपोणमासोतच्तरकन्तंव्यत्वमुक्त, 
^दशेपणेमासाभ्यामिषा' इत्यनेन । 

अधुना सांवत्सरिकादिप्रयागेषु कालविशेषे विविच्यते । 

तत्र साचत्सरिकप्रयोगे ऋतुयाजिक्रस्पे वेद्वदेवादिकाल उक्तः 
पस्तम्बेन । 

वसन्ते उदकषदवेन यजते प्राच्रृषि वरुणप्रघासः शरदि साकमघे. 
रिति धि्घायत। 

अत्र ्रिषु पवेसु नियतः कारु उक्तः । युनाखीरोय तु ऋनुयाजिखं 
शं(नुराधाच्छिशिर पव ग्राह्य एति प्रतिभाति। अन्रापि पन्च शुद्धपक्ष 
अपाक्षेत पव । "उदगयन आपयम्राणपक्षे समस्नाने वकाटपकरप अनं 

केषु कलेषु सत्स्वपि"दत्यनेन भारदाजवचनेनोक्तस्य तस्यावाधेनेवोपप 
पसा वाघक्त्प्रनायागात् । चातुप्रास्ययाजकदप तथा व।वज्जावप्रयागे 
ऽपि काल उक्तेनव यश्चतुषु चतुषु मस्तिपर यजते स चातुमास्ययाजी। 

तत्रापि निषममाह-फद्गुन्या पौणमास्यां चेत्या वा वेद्वदेवेन य 
जेत । ततश्चतुष मास्तषु आषाद्व( वा श्रावण्यां वस्णव्रघासेयज्ञत । त 
तश्चतुष॒ मात्तप॒ पवोस्मिन् पवण्युपक्रम्य दहं साक्रमघेयेजत । तते द्य 
यदे चतुरहेऽद्धमाल्ते माति चतुषं चा मासतेणु दुन सीरीयेरिति ' 

अत्र यहा फास्युन्यामुपक्रमस्तदापाल्यामित्यादि, यदा चच्यां तदा 
भरावण्याप्मिति । अस्व पक्ष्य कतुयानजिपक्षाद यमेव भेदो यदहतुयाज 
पक्षे व्तन्तान्त वेदवदेवैिष्रा भ्रावृड(चपवोणि वरुगग्रघाखाचुषछठनमपि 
सम्भवति । चा तुमास्ययाजिपक्ष चतुषु चतुषु च मालर्बति नियम 
इति । दादशाह्कदप बोघायनभारद्वाजावाहतुः । 

तत्र भारदजः- दाद शादहानि यक्ष्यमाणः प्रतिपदि वेदवानरपाजन्याभ्यां 

दहिर्दीये वेदवदेवेन तृय चतुथ वोपरम्य पञ्चमे वरुणप्रघासैः षष्ठे सप्तमे 
घोपरम्या्टमे नवमे वा साकमेधेदे शमे पकादन्ये वोपरम्य द्वादशे युना 
सीशियय।, त्रयोदशे पद्युरिति सवःखरप्रीतमावे द्वदश रात्रयः संव 
त्सरमेष यजेतेति विज्ञायते । 

व्रथादशे पशुरिति यदि पश्चुना समाप्तिस्तत्पक्चि बोध्यम् । अत्र द्विती. 
यादिपदानि हि्तीवादितियिपराणि प्रतिपदीति उपक्रमात् स्पष्टं चोक्त 
ब घयनन ~ 

द्वएदराहऽप खतुमस्वयज्ताथ प्रथमाया बद्व्वनट्रू चतु 

ध्यौ वरुणप्रघासेरष्टम्यां नवम्यां च साकरमेषैः इ्ाद्द्यं द्युनासीरीयेः 
पर्षा यजजताति षिश्चायत इति 
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कालान्तरमप्युक्त बोधायनेन- 
, नक्षत्र रयोग दत्यक आहुरूद्गयन अपपूयमाणपन्ञे पुण्याहे प्रयु 

ीतेति। 
अत्र पक्ष अपपूयमाणस्य पक्षस्य पुण्यनक्चतरे उपक्रपः। नक्षत्रे प्रयो 

च हर्यतस्य ।चराषणसुद्गयनत्वादात्ते तद्ध्यकृतः । यावजञ्जाोवेकप्रयागः 

पक्त आरम्भस्तु चातुभोक्ययाजिकन्पनेञ । द्वितीयसवत्सरे परं विशेष 
उक्ता बधायनन- 

कथमु खलु यावज्जावप्रयुक्तानां चातुमास्यानामनुप्रयोगो भव 
तीति कासयान्यां वा चन्यं वा पौणमास्यां दयुनासीसयपुषषो य 
जेताथ वेदवदेवायोपवसेत् वैद्वदेवनेध्रूः पौणमासवेमरघाम्यां यज्ञ 
नाथ चदिष्टधा पश्युना सोमेन वा यजेत कथे तत्र कुयादिति प्रति- 
कष्येतस्य पश्तस्य डुनासारीयपुरप्रो यजेतेषामेङेन य्ताथ ३द्यदरेवा- 
येपवसत् वेदवदेवेनष्ट पौणमासवेश्ुघाम्यां यजेतेति । अथो एतद्ध. 
ध्रायनस्य पन्न वेदयन्त यवज्जीविकन्येव अातुमस्याति स्युरिति । 

अनुप्रोगेनद्धितीयः प्रयोगः। अत्र यदा फाद्गन्यां पूत्ेलव्तर 
उपक्रमस्तदा फ।द्गुन्यां यदा चञ्वामुपक्रमस्तरा चेरप्ापेनि । 
अथ वेदिष्वयेति यादि श्योगसलपमाप्त्यय टष्ट्यादि क्रियते तदायं क्रमः। 
चैदि्यु््य। यावज्जीवप्रधीगसमाप्त्यर्यकत्वात्पदवादीनां प्राक्षिक्षत्व. 
मिति । अथे एतदुवौधायनष्येत्याद्यच्या च याचर्जीत्रैकप्रयोगाऽप 
पाक्षिको बोध्यः। कालन्तरमपि वाषायन आद-- 

यथाप्रजोगमित्यो पमन्यव इति । 

यथाप्रयोगमिति याचत्ता कालेन प्रयोगक्लमातिमवति तावति काटे 
सम्तत पृवौहादो कुयादति । जत्र पक्षे उद्गयनवुण्वनक्षत्र पबोपक्रम 
इति । पतद्रददत्तादये न मन्यन्ते । न हि यथाप्रयागमित्यनेन चातुमास्य 
कालविधानं क्रन्तु ब्रह्मचथकालस्य नियमः प्रयोगादेनापरतेव वतच 
येति। एतच्च स्पष्टमुपक्रमानुलारादेवावगम्यते । तथा च रत्र 

यावज्ज।वप्रयुक्त(म्येव चातुमास्यानि स्युरन्तरामेथुनानि प्रधम 
स्वेव सवतक्षेर चरत चरेदिष्यश्रादस्माह शलाकः सांव्सरिकान्येव 

च।तुमास्यानि ब्रह्मचयेवन्तीति। यथप्रयोगमिव्यपमन्यव दति । अस्या- 
यः । बोधायनमते वावन्जीिकान्येव चातुमास्यानि कतेग्यानि अन्तर 
मिथुनवन्ति, प्रथमखंवत्छरयवव्रत चर्यति च। श।रिकिमते तु सांवरक्षरिक्ि 
वाब नियमो न यावज्जीषिकषु । उपमन्धुमते तु प्रयोगदिने दव व्रतचयंति। 



२७८ धौरमिन्रोदयस्य समयप्रकादो- 

अपरे तु मास्तु यथाप्रयोगमिस्यतः सन्ततकरणं तथापि “उदगयन 
अपूर्यमाणपक्षे समस्तानि" इति भारद्राजवचनात्तमस्तानां संलप्नानां 
प्रयोग इति । पहि कान्यपि चातुमास्यान्युानि शङ्खथायनेन । 

अय सातकखः । 

तत्र श्रुतिः-षषसरन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेतेति । 
या्षवस्कयोऽपि प्रतिसबत्लर साम इति ।. 

अयमपि दशेपोणमासो्तरं कत्तव्य इत्युक्तं “दर पौणमासाभ्यानि- 
ष्ट सोमेन यज्ञेतेति वचनात् । अयमुत्लगैः। सोमाघने दशच॑पोणेमासे 
भ्यः पुवमापे तस्य करणात्।भासरलायनेनापि "प्रागपि समनेकनः' इत्यनन 

दशपोणमास्तभ्यः पृष्मपि सामकत्तष्यताकथनारच । एतच्च वसन्तऽपि 
पवणि कराय यदिष्य्येतिवचनात् | काडान्तरमषप्याह बोधायनः 

आमावास्येन दाविषेष्रा नक्षत्रे वेति। 
अस्यायेः पश्चुकालनिरूपणे भरतिपादितः। 

&।त स्ामकाङरः । 

प्रत्याश परिवद्धतेऽथिजनतादरैन्यान्धका राप 
श्रीमद्वीरश्रगेन्द्रदानजराधयद्क्रचन्द्रादये ॥ 

राजादेशितामेत्रमिश्चरषिदुषस्तस्याक्ताभानमिते 
त्रन्थेऽस्मिन्समयप्रक्रारानपरः पूर्तिं प्रकःयोाऽगमत् ॥ 

इति श्रीमत्छकरसामन्तचक्रचूडामाणमरीचिमञ्ज तर्न(राजितचरणकः 
मरश्नीमन्महा(राजाधिराज्प्रतापरद्रतनूज-धीमन्महाराजमधुकरला 

हसुचुचतुरुदधेवलयवसुन्धर।हदयपुण्डरीकविकासदिनकर 
शरा्षीरसिददेवाद्योजित- 

शरीहस्त पण्डितात्मजपरश्युराममिश्रसूचुखकरबिधापारावारपा. 
रीणधुसीणज्ञगद(रेद्रधमदहागजप।सीन्द्र विद्वज्ञनजीवातु 

भीमभ्मिज्रासिश्रकृत 

[र क क, 

रमिश्रोदयानभिधघनिबन्धे समयप्रक्ाश्लः खमाप्रः। 

डुभं भ्रयात्। 
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